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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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

15

(210) M 2020 04886
(151) 14/07/2020
(732) MARIAN PETCU, STR. 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)

SMART BUROV FORMULA
BY ADYA GREEN PHARMA

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

3. Produse cosmetice sub formă de geluri, uleiuri
esențiale și extracte aromatice pentru scopuri
cosmetice, produse pentru toaletă, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
parfumuri, cosmetice nemedicinale, cosmetice
și preparate cosmetice, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, balsamuri
de păr (balsamuri șampon), loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, cremă de bază cosmetică, cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru față care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
șervețele cosmetice umezite în prealabil,
șervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, șervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic, produse pentru machiaj (produse
cosmetice), seturi pentru machiaj (produse
cosmetice), geluri pentru curățare, geluri pentru
corp, geluri pentru mâini, creme, loțiuni și geluri
hidratante.

───────

(210) M 2020 05006
(151) 20/07/2020
(732) THOR IT SRL, STR. LAMAITIE

NR. 38, PARTER, CAMERA 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

16

(210) M 2020 05142
(151) 22/07/2020
(732) DR-HEART S.R.L., SOS.

BERCENI, NR. 3, BL. 2, SC. 1, ET.
1, AP. 9, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
41901, ROMANIA

(540)

DR. HEART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 05398
(151) 01/08/2020
(732) ALEZZI BEACH RESORT

SRL, STR. PRELUNGIREA
D13, NR. 6A, CORP C1, ZONA
ADMINISTRATIVA-RECEPTIE,
PARTER, NAVODARI, JUD.
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ALEZZI Infinity
RESORT & SPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

36. Afaceri imobiliare, închirieri imobile.
43. Servicii de cazare temporară în spații special
amenajate, servicii de alimentație publică în
restaurant, bar, beach-bar.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#002346)
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(210) M 2020 05594
(151) 10/08/2020
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,

BD. BUCURESTII NOI, NR.140,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

GastroXperience
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, 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, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie și cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu

aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri
taco, floricele de porumb, crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise, covrigei, gustări
alimentare cu cereale cu gust de brânză,
fulgi de cereale, frigănele, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu pui,
lasagna, hot dog (sandvișuri), hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
(sandvișuri), gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de porumb, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
care includ paste, pateuri cu cârnați (produse
de patiserie), paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete
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în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și de agenție de bilete pentru
evenimente, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
producție audio, video și multimedia și fotografie.
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
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii 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, localuri tip snack-
bar, servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de

alimente și băuturi, servicii de creșe, facilități de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri temporare și pentru reuniuni, servicii de
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.

───────

(210) M 2020 05652
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, 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)

FloteAuto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broșuri tipărite, articole de
papetărie şi materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de adiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi,
broșuri tipărite, articole de papetărie si
materiale educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 05657
(151) 12/08/2020
(732) QUALITY CONTROL

CONSULTING SRL, CALEA
BUCURESTI NR. 128, SAT
SAFTICA, JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Safe & Clean
În conformitate cu art.22 din Legea nr. 84/1998,

republicată, solicitantul prin scrisoarea de răspuns
nr. 1004756/18.02.2021 declară că nu invocă un
drept exclusiv asupra denumirii SAFE & CLEAN.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.15; 29.01.11

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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05720
(151) 13/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.17.20; 26.01.16; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip

teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
2347), alb
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pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,

produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, alimente dietetice,
dezinfectanți și antiseptice, articole absorbante
pentru igiena personală, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate pentru aranjarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, lame de ras,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare
de bucătărie, huse de telefoane, ustensile
de gătit, biberoane, tetine de biberon, suzete
(tetine), tetine de alăptare din latex sau din
silicon, termometre de uz medical, aparate de
iluminat, de încălzire, de producţie de aburi, de
gătit, de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, CD-uri, DVD-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

22

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,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de Crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,

coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme, tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
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de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare , analiza
costurilor, răspândirea materialelor publicitare,
studii de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-

uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.

───────

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

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

vala VADUL LAPTELUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

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

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

29. Lapte si produse din lapte, lapte batut,
lapte, bauturi din lapte, cu continut predominant
de  lapte, lapte covasit, lapte fermentat, lapte
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condensat, lapte praf, lapte acru, inlocuitori de
lapte, bautura din lapte si fructe (milk shake),
bauturi pe baza de lapte cu continut de sue de
fructe, bauturi aromate pe baza de lapte, lapte
cu arome, bauturi pe baza de lapte cu continut
de cafea, bauturi pe baza de lapte ce contin
cacao, bauturi pe baza de lapte aromatizate cu
ciocolata, fermenti din lapte pentru uz culinar,
substituenti de lapte, zer, frisca, frisca sub forma
de praf pentru cafea, sana, kefir, iaurt, unt, crema
de unt, branza, chiftele din branza de vaci,
branza quark, branza cottage, svaiter, branza
topita, branza Cheddar, amestecuri de branza,
branza proaspata de vaci, branza dietetica,
crema de branza, specialitati din branza, branza
cancoillotte, branza cu mucegai, mascarpone,
tempeh, deserturi pe baza de lapte, deserturi
pe baza de orez cu lapte, budinci pe baza de
lapte, gustari pe baza de Iapte, iaurt cu fructe,
iaurt de baut, iaurt cu continut scazut de grasimi,
bauturi pe baza de iaurt, deserturi din iaurt,
preparate pentru fabricarea iaurtului, smantana,
crema de smantana (creme fraiche), smantana
pentru frisca, smantana pentru gatit, cascaval,
cas, urda, mozzarella, branza de burduf, branza
telemea.
30. Ciocolata cu lapte, tableta de lapte indulcit
(dulciuri), cacao cu lapte, cafea cu lapte,
ciocolata cu lapte (bautura), orez cu lapte (rece),
inghetata, inghetate pe bat care contin lapte,
iaurt inghetat

───────

(210) M 2020 05815
(151) 18/08/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

(540)

WEATHER WAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 36,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
NOPARTYBOYS OCULT MEDIA
SRL, STR. PUTUL LUI ZAMFIR
NR. 36, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 05902
(151) 21/08/2020
(732) DOWNTOWN BARBERSHOP SRL,

STR. FAGETULUI NR. 138, BL.
ST7, SC. B, ET. 6, AP. 5, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 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)

downtown BARBER SHOP
cuts & spirits EST. 2016

La data de 23.03.2021, cu adresa nr.1008142,
solicitantul , in conformitate cu prevederile

art. 22 alin.(1) din Legea 84/1998,
republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii BARBER SHOP

(531) Clasificare Viena:
02.09.12; 26.11.02; 26.01.01; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13

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

44. Servicii de coafare a părului, saloane de
coafură, servicii de consultanță în domeniul
machiajului, servicii de consultanță privind
machiajul, oferite online sau față în față, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii
de coafor pentru personalul armatei, servicii
de coafor pentru bărbați, servicii de coafor
pentru copii, servicii de tratamente cosmetice
de umplere prin injecție, servicii de saună cu
infraroșii, îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri
de igienă și frumusețe, frizerii pentru bărbați,
servicii de bărbierie, electroliză efectuată în
scopuri cosmetice, furnizare de echipamente
pentru băi cu jeturi de apă sub presiune, servicii
de epilare, epilat cu ceară, servicii de vopsire

a genelor, servicii de vopsire a sprâncenelor,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, analiză de
culori (servicii prestate de esteticieni), servicii
de artă corporală (înfrumusețare), închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de tratament pentru
păr, servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, ondularea părului, servicii de vopsit de
șuvițe de păr, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
spălare a părului cu șampon, saloane de îngrijire
a pielii, saloane de frumusețe, furnizare de
informații despre coafarea părului, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii de tratamente cosmetice pentru
față și pentru corp, servicii de coafor de lux,
servicii de frizerie.

───────

(591) Culori revendicate: alb, maro închis,
portocaliu
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(210) M 2020 05968
(151) 25/08/2020
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

TBK, SUDIRMAN PLAZA -
INDOFOOD TOWER 25TH/FL, JL.
JEND. SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, 12910,
INDONEZIA

(540)

Indomie Noodles Fidea
de preparare rapida Gust
de Pui Chicken Flavour

La data de 22.03.2021, cu adresa nr.1008142,
solicitantul , in conformitate cu prevederile art.

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

asupra denumirii Noodles Fidea de preparare
rapida Gust de Pui Chicken Flavour

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.07.01

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

30. Tăiței, paste, biscuiți, sosuri (condimente),
condimente, sos de soia, ceai, sos de roșii,
vermicelli (tăiței), făină de grâu.

───────

(210) M 2020 05969
(151) 25/08/2020
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

TBK, SUDIRMAN PLAZA -
INDOFOOD TOWER 25TH/FL, JL.
JEND. SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, 12910,
INDONEZIA

(540)

Indomie Noodles
Fidea de preparare

rapida Gust de legume
Mediterane Mediterranean

Vegetable Flavour
La data de 22.03.2021, cu adresa nr.1008021,
solicitantul , in conformitate cu prevederile art.

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

asupra denumirii Noodles Fidea de
preparare rapida Gust de legume Mediterane

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.07.01

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

30. Tăiței, paste, biscuiți, sosuri (condimente),
condimente, sos de soia, ceai, sos de roșii,
vermicelli (tăiței), făină de grâu.

───────

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, roșu, alb,
albastru, portocaliu, verde, verde
închis, negru, maro, bej

(591) Culori revendicate: galben, roșu, alb,
albastru, portocaliu, verde, verde
închis, negru, maro, bej
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(210) M 2020 06024
(151) 26/08/2020
(732) EMPENDO DISTRIBUTION SRL,

STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 64, BL. 24, SC. B, ET. 1, AP.
42, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dolce Frutto FABRICAT
ÎN MOLDOVA PRODUS

NATURAL 100%
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1006173/03.03.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirilor: FABRICAT

ÎN MOLDOVA PRODUS NATURAL 100%

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 26.01.18; 24.17.02; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri,
sucuri carbogazoase, suc de struguri, suc de
portocale, suc de răchițele, suc de guave, suc
de mango, suc de rodii, suc de grepfrut, suc
concentrat de fructe, suc de roșii (băuturi),
suc concentrat de portocale, suc de fructe
concentrat, suc de coacăze negre, suc de
pepene galben, suc de pepene verde, sucuri
de aloe vera, sucuri de legume (băuturi), sucuri
de fructe gazoase, sucuri de fructe organice,
băuturi cu suc de struguri, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), suc concentrat de lămâi verzi,
băuturi cu suc de ghimbir, suc concentrat de
prune afumate, băuturi cu suc de portocale,

amestec de sucuri de fructe, sucuri de ginseng
roșu (băuturi), concentrate de sucuri de fructe,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice, băuturi
nealcoolice cu suc de legume, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, băuturi pe bază de suc
de ananas, băuturi pe bază de suc de aloe,
băuturi pe bază de suc de mere, suc de
lămâie folosit la prepararea băuturilor, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
suc de lămâie verde folosit la prepararea
băuturilor, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi constând dintr-un amestec de
fructe și sucuri de legume, băuturi izotonice,
apă (băuturi), băuturi cola, băuturi energizante,
sorbeturi (băuturi), băuturi pentru sportivi,
ape minerale (băuturi), băuturi cu guarana,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi de
fructe, băuturi din legume, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri pentru băuturi, băuturi din zer, ape
minerale (băuturi), siropuri pentru băuturi,
cola (băuturi răcoritoare), băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi carbogazoase dulci,
băuturi cu proteine, băuturi cu carbohidrați,
băuturi cu gheață pisată (băuturi parțial
înghețate), șerbeturi din fructe (băuturi), băuturi
sport cu electroliți, ramune (băuturi răcoritoare
japoneze), băuturi care conțin vitamine, pastile
pentru băuturi gazoase, băuturi nealcoolice din
malț, băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi îmbogățite cu nutrimente, esențe
pentru fabricarea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor, sorbete sub formă de băuturi,
sirop de malț pentru băuturi, băuturi cu
aromă de fructe, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), băuturi din fructe, fără alcool, băuturi
energizante care conțin cafeină, băuturi pe
bază de fructe, băuturi pe bază de zer,
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, apă îmbogățită
cu minerale (băuturi), băuturi pe bază de
cocos, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, băuturi izotonice
(nu pentru uz medical), băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, concentrate pentru preparat băuturi de
fructe, băuturi îmbogățite cu proteine pentru

(591) Culori revendicate: maro
(HEX=#39b14f), roșu (HEX=#ea232a),
alb (HEX=#ffffff), negru (HEX=#292526,
HEX=#020202)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

28

sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, sirop de coacăze negre.

───────

(210) M 2020 06104
(151) 29/08/2020
(732) LAND-VEST-STRADA S.R.L.,

(540)

PROPRIETATEA TA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1011811/27.04.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: PROPRIETATEA.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
închirierea spaţiului publicitar pentru servicii
imobiliare, publicitate online pe o reţea
de calculatoare pentru servicii imobiliare,

servicii de intermediere comercială în domeniul
imobiliar, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii imobiliare, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, cercetare de marketing în domeniul
imobiliar, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate pentru servicii imobiliare,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi pentru servicii imobiliare, servicii
de cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în vederea promovării şi comercializării de
proprietăţi imobiliare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor în
domeniul imobiliar.
36. Afaceri financiare, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, afaceri
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi
de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
consultanță imobiliară, management imobiliar,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, colectarea chiriilor, servicii ale
birourilor de cazare (apartamente), furnizarea
de listări imobiliare și informații imobiliare prin
intermediul unui site web.

42. Servicii de arhitectură, proiectarea
construcţiilor, design interior, proiectarea de
decoraţiuni interioare, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană, furnizare de pagini web
care conţin informaţii din domeniul imobiliar,
furnizare de software nedescărcabil pentru
motoare de căutare din domeniul imobiliar.

───────

STR. HORTENSIEI NR.7, AP. 1, 
JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA MARE, 
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.  14A, SC. 4, AP. 127, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
011135, ROMANIA

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

37. Servicii de construcţii, servicii de constructii
civile, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii), servicii de zidărie, servicii de
vopsire interioară şi exterioară a clădirilor,
aplicarea tapetului, tencuire, servicii de
montare a acoperişurilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), curăţarea clădirilor
(interior), supravegherea construcţiei de clădiri,
supervizare de lucrări de construcții, etanşarea
clădirilor, izolarea clădirilor, demolarea
clădirilor, instalare de utilități pe șantiere
de construcții, lucrări de instalații sanitare,
lucrari de instalaţie de apă şi canal,
servicii de pavare a drumurilor, servicii de
asfaltare, servicii de electricieni, furnizarea de
informaţii în domeniul construcțiilor, consultanţă
în construcţii, închirierea echipamentelor de
construcţii.
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(540)

Unisol Ulei de primă
presă cu ierburi aromatice
La data de 21.03.2021, cu adresa nr.1008973,
solicitantul , in conformitate cu prevederile art.

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

denumirii Ulei de primă presă cu ierburi aromatice

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14;
25.01.19

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse, în special ulei și grăsimi comestibile,
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, administraţie
comercială, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(540)

Serex TIPOGRAFIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03

(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, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2020 06173
(151) 01/09/2020
(732) BUNGE ROMANIA SRL, 

ALEEA INDUSTRIILOR NR. 5-7, 
JUDEŢUL  BUZĂU, BUZĂU, 
BUZĂU,  ROMANIA

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

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

(210) M 2020 06488
(151) 14/09/2020
(732) DOKUMETI SRL, 

STR. LEGUMELOR NR. 10, 
JUDEȚULVRANCEA, FOCȘANI, 
VRANCEA,  ROMANIA
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(210) M 2020 06509
(151) 15/09/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

(540)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE SKANDENBERG
- ARMWRESTLING

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

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

───────

(210) M 2020 06607
(151) 18/09/2020
(732) GONUM NARN EVENTS SRL,

STR. GĂRII NR. 3, JUDETUL
SIBIU, DUMBRĂVENI, 555500,
SIBIU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.16

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.

───────

(540)

BETTA CLUB ROMÂNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06727
(151) 23/09/2020
(732) TITLURI QUALITY SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 21,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR, 
ST. I.L.CARAGIALE NR. 27, 
JUD.PRAHOVA, PLOIESTI, 
PRAHOVA, ROMANIA

(210) M 2020 06690
(151) 22/09/2020
(732) MIHAI-GIGI SÎRBU, 

STR. CÂMPIA LIBERTĂŢII 
NR. 64, BL. 34A, SC.  F, ET. 2, 
AP. 231, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.03;
29.01.12

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

9. Aparate și instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate și 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,
echipamente pentru tratarea informaţiei și
calculatoare, publicaţii electronice, descărcabile.
38. Telecomunicaţii, comunicaţii prin calculator,
servicii de comunicaţii televizuale, de
telecomunicaţii electronice, prin reţele
electronice, de comunicaţii video, de
telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicaţii furnizate electronic, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, servicii
de comunicaţii de date, prin satelit, fără
fir, online, prin transmisii televizive, servicii
de difuzare și comunicaţii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicaţii prin sisteme de poșta electronică,
difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informaţii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine și
informaţii, transmitere de date, mesaje și
informaţii, transmitere de informaţii în scopuri
de afaceri, servicii de transmisie de informaţii
prin intermediul reţelelor digitale, transfer și
răspândire de informaţii și date prin reţele de
calculatoare și internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut creat de utilizatori,
conţinut audio și de informaţii.

───────

(210) M 2020 06728
(151) 23/09/2020
(732) WEB EDITING DEVELOPMENT

SRL, SOS. FABRICA DE
GLUCOZA NR. 21, PARTER,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PROMOTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

9. Aparate și instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate și 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,
echipamente pentru tratarea informaţiei și
calculatoare, publicaţii electronice, descărcabile.
38. Telecomunicaţii, comunicaţii prin calculator,
servicii de comunicaţii televizuale, de
telecomunicaţii electronice, prin reţele
electronice, de comunicaţii video, de
telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicaţii furnizate electronic, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, servicii
de comunicaţii de date, prin satelit, fără
fir, online, prin transmisii televizive, servicii
de difuzare și comunicaţii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicaţii prin sisteme de poștă electronică,
difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informaţii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine și
informaţii, transmitere de date, mesaje și
informaţii, transmitere de informaţii în scopuri

(591) Culori revendicate: roșu (HEX#c91f47),
alb

(591) Culori revendicate: albastru (# 3ebaeb),
negru, alb
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de afaceri, servicii de transmisie de informaţii
prin intermediul reţelelor digitale, transfer și
răspândire de informaţii și date prin reţele de
calculatoare și internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut creat de utilizatori,
conţinut audio și de informaţii.

───────

(210) M 2020 06729
(151) 23/09/2020
(732) WEB EDITING DEVELOPMENT

SRL, SOS. FABRICA DE
GLUCOZA NR. 21, PARTER,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LIGA BUNĂ 1X2
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate și 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,
echipamente pentru tratarea informaţiei și
calculatoare, publicaţii electronice, descărcabile.
38. Telecomunicaţii, comunicaţii prin calculator,
servicii de comunicaţii televizuale, de
telecomunicaţii electronice, prin reţele
electronice, de comunicaţii video, de
telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicaţii furnizate electronic, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, servicii
de comunicaţii de date, prin satelit, fără
fir, online, prin transmisii televizive, servicii
de difuzare și comunicaţii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicaţii prin sisteme de poștă electronică,
difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informaţii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine și
informaţii, transmitere de date, mesaje și
informaţii, transmitere de informaţii în scopuri

de afaceri, servicii de transmisie de informaţii
prin intermediul reţelelor digitale, transfer și
răspândire de informaţii și date prin reţele de
calculatoare și internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut creat de utilizatori,
conţinut audio și de informaţii.

───────

(540)

Callias

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de saloane de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 06737
(151) 23/09/2020
(732) RADU CARMEN, STR. PĂCII,

BL. 1, SC. B, ET. 3, AP. 25, JUDEŢ
NEAMŢ, ROMAN, 611100, NEAMȚ,
ROMANIA
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(540)

eatnow

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 24.17.25

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06763
(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

(740) Cabinet M. Oproiu SRL, STR. POPA
SAVU NR. 42, 1, ROMANIA

(540)

Crama Strehan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiune.

───────

(210) M 2020 06769
(151) 24/09/2020
(732) CALIPSO S.R.L., STR. CRIŞAN

NR. 3, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TEACUP

(531) Clasificare Viena:
03.07.19; 11.03.03; 26.11.01; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2020 06971
(151) 30/09/2020
(732) S.C. PAPERPLANE S.R.L.,

STR. POPA NAN NR. 152, AP.
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARTEA CU MOȚ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

STR. CORNELIA NR. 26, 
SECTOR4, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 06762
(151) 24/09/2020
(732) VERNA REST COMPLEX SRL,

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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9. Cărți electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, filme descărcabile, înregistrări
video descărcabile, înregistrări sonore
descărcabile, benzi desenate descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, buletine informative
descărcabile, fișiere cu imagini descărcabile,
suporturi media educative descărcabile, cărți
audio.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
cărți membrilor unui club de cărți, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
de promovare comercială, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educațional.
41. Producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, publicare de
cărți, închiriere de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de reviste și cărți, publicare
de cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări.

───────

(210) M 2020 06990
(151) 01/10/2020
(732) SCOALA DE SAVOARE,

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

(540)

CHOCO E'BON BY
PRECIOUS PATISSERIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 08.01.17;
29.01.13

clase:
30. Alimente 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

STR. NAȚIONALĂ NR. 151,
CONSTRUCȚIA C1, 
JUD.CONSTANTA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

───────

(210) M 2020 07122
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

(540)

MARLBORO MICRO 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 07127
(151) 06/10/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

(540)

Voluntari povestea mea
(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.

───────

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAM. 1,
JUDEȚUL  ILFOV,   VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 011235, ROMANIA
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(540)

BRASOV CUP TENNIS BCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 24.17.21; 26.01.09; 26.01.16;
29.01.12

clase:
41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness),
organizarea de competiţii sportive, educaţie
fizică (activităţi sportive), închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de tabere
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea terenurilor de
tenis.

───────

(210) M 2020 07155
(151) 07/10/2020
(732) ANDREI BERCOVICI, STR. PETRE

(540)

LUVAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.

───────

(210) M 2020 07181
(151) 08/10/2020
(732) ELECTROPUTERE PARC S.R.L.,

BULEVARDUL PRIMĂVERII NR.
19-21, SCARA A, ETAJ 2, BIROUL
NR. 3, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
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)

ELECTROPUTERE MALL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 07141
(151) 07/10/2020
(732) OANA-MARIA JITARU, 

STR.ECATERINA VARGA NR. 49, 
JUD.  BRASOV, BRASOV, 
BRAȘOV,ROMANIA

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

NEGULESCU NR. 12, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIESTI, 100331,
PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Achiziții de întreprinderi, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
și de telefonie, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea magazinelor,
administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, administrație
comercială, cercetări pentru afaceri, estimări
referitoare la afaceri comerciale, (consultanță
profesională în afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, afișaj (publicitate exterioară),
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, agenții de informații comerciale, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiza afacerilor comerciale, analiza
în domeniul marketingului, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, asistență
și consultanță în materie de administrare și
organizare a afacerilor, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, colectare de informații
comerciale, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, compilare de baze de date
computerizate, compilații statistice, transcrieri de
comunicări, asistență în conducerea afacerilor,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță în
afaceri, consultanță în publicitate și marketing,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, contabilitate și audit,
dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, dezvoltare de concepții de publicitate,
difuzare de informații comerciale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, estimări și evaluări de afaceri
în materie de aspecte comerciale, evidență
contabilă și contabilitate, facturare, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri comerciale, inventar,
managementul și administrarea afacerilor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
difuzare de materiale publicitare, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță în organizarea
afacerilor, prelucrare de date, sistematizare și
management, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, recrutare de personal, servicii de
achiziții, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de informații comerciale,

servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de recrutare de personal, servicii de
relații cu publicul, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale.
37. Inlocuirea de componente hardware pentru
îmbunătăţire, amenajarea spațiilor comerciale,
construcția standurilor de expoziții și magazine,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construcții și demolări de clădiri, construirea
de centre comerciale, curățarea și îngrijirea
țesăturilor, materialelor textile, a pielii, a blănii și
a produselor din aceste materiale, curățenie în
spațiile comerciale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare de aparate
de încălzire și de răcire, instalare de alarme,
instalare de dispozitive pentru prevenirea
furtului, instalare de sisteme de control al
accesului, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, instalare de structuri
temporare pentru expoziții comerciale, instalare,
întreținere și reparații pentru ascensoare și
lifturi, instalarea de aparate electrice, instalarea
și repararea sistemelor de aer condiționat,
întreținere de proprietăți, întreținerea clădirilor,
întreținerea de sisteme electrice comerciale,
întreținerea și repararea alarmelor, instalațiilor
de închidere și siguranță, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, lucrări de construcție,
lustruirea, instalarea, întreținerea și repararea
geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor, pregătirea
unui loc de montaj în vederea instalării
de echipamente informatice, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
reparare de sisteme pentru case de marcat
electronice, reparare sau întreținere de sisteme
de parcare mecanice, reparații sau întreținere
de mașini și aparate de divertisment, reparații și
întreținere de clădiri, servicii de curățenie, servicii
de reparații pentru echipamente comerciale
electronice, instalarea de hardware de rețele
de calculatoare și telecomunicații, curățare
chimică, instalare hardware de calculator și
a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalare, întreținere și reparare HVAC
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
întreținere și reparare de rețele, de aparate și
de instrumente de telecomunicații, întreținere
de terminale de procesare a datelor, întreținere
și reparații de rețele de calculatoare, reparare
și întreținere de hardware de calculator și de
telecomunicații, servicii de izolare.
41. Asistență profesională individualizată
(coaching), organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), divertisment, educație și
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instruire, proiecții de filme cinematografice,
furnizare de formare profesională, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, închiriere de echipamente
și facilități audiovizuale și fotografice, îndrumare
(instruire), informare în legătură cu activități
culturale, jocuri de noroc, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare multimedia, servicii de bibliotecă
și închiriere de materiale media, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, centre de
divertisment, coordonare de cursuri de instruire,
cursuri de formare, educație, divertisment și
sport, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, spectacole de cinema, servicii de
divertisment, servicii de înregistrare.
43. Servicii de catering, cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi, fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de săli de conferințe, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, pizzerii, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de catering pentru fast-food
cu autoservire, asigurarea de hrană și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de cazare temporară, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servire de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 07201
(151) 08/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA, STR.

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

(540)

ROMAQUA GROUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Alune, preparate, arahide, preparate, nuci,
preparate, migdale, măcinate, nuci glasate,
nuci condimentate, seminţe, preparate, lapte de
migdale, băuturi pe bază de lapte de migdale,
unt de nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
lapte de soia.
30. Cafea, cafea neprăjită, cafea artificială,
cicoare (substituent pentru cafea), preparate
vegetale folosite ca substituenți pentru cafea,
arome de cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, capsule de cafea,
umplute.
31. Alune de pădure, proaspete, arahide,
proaspete.
32. Apă gazoasă, ape minerale şi gazoase,
apă carbogazoasă, apă lithia (bogată în litiu),
apă minerală (băuturi), ape de masă, ape de
izvor, ape (băuturi), preparate pentru fabricarea
apei gazoase, sifon, bere, vin de orz (bere),
must de bere, cocktail-uri pe bază de bere,
extracte de hamei pentru fabricarea berii, bere
de ghimbir, bere de malț, must de malț, must,
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
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, aperitive, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, cidru, nealcoolic, must
de struguri, nefermentat, cvas, limonade,
shandy, extracte de fructe nealcoolice, băuturi pe

(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

40

bază de orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi pe bază de soia, altele decât substituenții
de lapte, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), băuturi din zer, băuturi
energizante, băuturi izotonice, băuturi sportive
bogate în proteine, siropuri și alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, sirop
de migdale, esențe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor nealcoolice, 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
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 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 in 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 anunțuri publicitare
și anunțuri 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 distanță 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 și
mostre în scop publicitar, distribuţie și 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, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și 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 și servicii de informare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerț
cu sportive, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, toate aceste
servicii în legătură cu produsele din clasa 29, 30,
31, 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 și export, servicii
de transport și expediție de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport și livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuție (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 29, 30, 31, 32.

───────
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(210) M 2020 07213
(151) 09/10/2020
(732) BRAND EMOTION SRL, STR.

ZAGAZULUI NR. 21-25, ETAJ
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BUCHAREST
BUSINESS WEEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.03

(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.
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
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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,
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 07253
(151) 12/10/2020
(732) S.C. DACOREX COM SRL, STR.

VIITORULUI NR. 2, JUDEȚUL
GORJ, TÂRGU JIU, 210177, GORJ,
ROMANIA

(540)

DACOREX punem
baza în construcții

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 15.01.17;
06.01.04

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

(591) Culori revendicate: negru (Pantone 6C),
roșu (Pantone 185 C), gri (Pantone 11
C), alb
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19. Materiale de construcții destinate domeniului
de construcții civile, industriale și drumuri și
în special: nisip, cu excepția nisipului pentru
turnătorie, criblură, piatră spartă din granit,
anrocamente (pietre), bolovani și balast de
zgură, betoane, mortare și mixturi asfaltice.
35. Servicii de comerț cu materiale de
construcții, servicii de comandă online în
domeniul materialelor de construcții și al
serviciilor legate de domeniul construcțiilor civile,
industriale și al drumurilor, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, prezentarea bunurilor și
serviciilor prin toate mijloacele de comunicare,
servicii de agenții de import și export.
37. Închiriere de utilaje, echipamente și instalații
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere/reparații și în special: autobasculante,
trailere și manitou (mașini de manipulat),
servicii prestate la cerere cu buldoexcavatoare,
excavatoare, buldozere, buldoexcavator cu
picon si încărcător frontal, construirea,
consolidarea, pavarea, decopertarea si
întreținerea de drumuri, servicii de construcții
hidrotehnice.
39. Transport rutier intern și internațional și
livrare de marfă, transport de materiale de
construcții, transporturi agabaritice, închirierea
de vehicule pentru transportul de marfă.

───────

(210) M 2020 07257
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Rubiq WOOD RG 53/63
La data de 02.04.2021, cu adresa

nr.1009249, solicitantul , in conformitate
cu prevederile art. 22 alin.(1) din Legea

84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii RG 53/63

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

7. 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 suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și 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 suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07260
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD MG21
La data de 02.04.2021, cu adresa nr.1009246,

solicitantul , in conformitate cu prevederile art. 22
alin.(1) din Legea 84/1998, republicata, declara ca
nu invoca un drept exclusiv asupra denumirii MG21

(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
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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 07262
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD MI 41/53 Pro
La data de 02.04.2021, cu adresa nr.1009247,

solicitantul , in conformitate cu prevederile
art. 22 alin.(1) din Legea 84/1998,

republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii MI 41/53 Pro

(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 07265
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD OS 25/30 Pro
La data de 02.04.2021, cu adresa nr.1009248,

solicitantul , in conformitate cu prevederile
art. 22 alin.(1) din Legea 84/1998,

republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii OS 25/30 Pro

(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,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

45

pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07266
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD SA 1200
La data de 02.04.2021, cu adresa

nr.1009250, solicitantul , in conformitate
cu prevederile art. 22 alin.(1) din Legea

84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii SA 1200

(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,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07289
(151) 13/10/2020
(732) ANDREEA-MARIA STOICA, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
89, BL. R19, SC. A, ET. 3, AP.
22, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, 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)

aparte PÂINE ȘI
BUNĂTĂȚI EST 19

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 26.01.03; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.13

clase:
29. Murături, murături mixte, conserve şi
murături, gemuri, gemuri din fructe, dulceţuri,
jeleuri, compoturi, legume conservate, legume
procesate, conserve cu legume, conserve de
legume.
30. Produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, sosuri, sosuri conservate,
sosuri (condimente), sosuri gata făcute, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru gătit, sosuri
de fructe, sosuri cu ierburi, sosuri marinate
conţinând condimente, piureuri de legume
(sosuri), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, siropuri (îndulcitori) și melasă,
siropuri (îndulcitori) aromatizate.

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

(591) Culori revendicate: maro, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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32. Siropuri pentru băuturi nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri, pentru prepararea băuturilor
nealcoolice, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice cu arome de fructe, sucuri, sucuri de
legume (băuturi), băuturi nealcoolice din fructe
şi sucuri de fructe, băuturi nealcoolice constând
dintr-un amestec de fructe și sucuri de legume.
35. Regruparea în avantajul terţilor de murături,
murături mixte, conserve şi murături, gemuri,
gemuri din fructe, dulceţuri, jeleuri, compoturi,
legume conservate, legume procesate, conserve
cu legume, conserve de legume, produse de
brutărie, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
sosuri, sosuri conservate, sosuri (condimente),
sosuri gata făcute, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru gătit, sosuri de fructe, sosuri cu
ierburi, sosuri marinate conţinând condimente,
piureuri de legume (sosuri), produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, siropuri şi
melasă, siropuri aromatizate, siropuri pentru
băuturi, siropuri de fructe, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, sucuri, sucuri
de legume (băuturi), băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, băuturi constând dintr-un amestec de
fructe și sucuri de legume (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 murături, murături mixte, conserve şi
murături, gemuri, gemuri din fructe, dulceţuri,
jeleuri, compoturi, legume conservate, legume
procesate, conserve cu legume, conserve de
legume, produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, sosuri, sosuri conservate,
sosuri (condimente), sosuri gata făcute, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru gătit, sosuri
de fructe, sosuri cu ierburi, sosuri marinate
conţinând condimente, piureuri de legume
(sosuri), produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, siropuri şi melasă, siropuri
aromatizate, siropuri pentru băuturi, siropuri
de fructe, siropuri pentru prepararea băuturilor,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome
de fructe, sucuri, sucuri de legume (băuturi),
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri de
legume, servicii de vânzare cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la murături,

murături mixte, conserve şi murături, gemuri,
gemuri din fructe, dulceţuri, jeleuri, compoturi,
legume conservate, legume procesate, conserve
cu legume, conserve de legume, produse de
brutărie, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
sosuri, sosuri conservate, sosuri (condimente),
sosuri gata făcute, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru gătit, sosuri de fructe, sosuri cu
ierburi, sosuri marinate conţinând condimente,
piureuri de legume (sosuri), produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, siropuri şi
melasă, siropuri aromatizate, siropuri pentru
băuturi, siropuri de fructe, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, sucuri, sucuri de
legume (băuturi), băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și sucuri de legume, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la murături,
murături mixte, conserve şi murături, gemuri,
gemuri din fructe, dulceţuri, jeleuri, compoturi,
legume conservate, legume procesate, conserve
cu legume, conserve de legume, produse de
brutărie, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
sosuri, sosuri conservate, sosuri (condimente),
sosuri gata făcute, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru gătit, sosuri de fructe, sosuri cu
ierburi, sosuri marinate conţinând condimente,
piureuri de legume (sosuri), produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, siropuri şi
melasă, siropuri aromatizate, siropuri pentru
băuturi, siropuri de fructe, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, sucuri, sucuri de
legume (băuturi), băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și sucuri de legume, 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.

───────
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(210) M 2020 07307
(151) 14/10/2020
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA , STR.
AGROLACT NR. 1, COMUNA
SASCUT, JUD. BACAU, SAT
SASCUT, BACĂU, ROMANIA

(540)

huzur lapte bun. şi e destul

(531) Clasificare Viena:
19.07.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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,
băuturi din lapte, produse din lapte, băuturi şi
produse din lapte şi fructe, fermenţi din lapte,
substituenţi din lapte, cremă de unt, cremă de
brânză, specialităţi din brânză, lapte condensat,
smântână (produse lactate), lapte bătut (produse

lactate), kefir (produse lactate), sana (produse
lactate), lapte praf, nu pentru bebeluşi.
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), îngheţată,
gheaţă naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07308
(151) 14/10/2020
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA , STR.
AGROLACT NR. 1, COMUNA
SASCUT, JUD. BACAU, SAT
SASCUT, BACĂU, ROMANIA

(540)

huzur lapte bun. şi e destul
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1010841/19.04.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: lapte bun. şi e destul.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.03.01; 19.07.13

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,

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

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
băuturi din lapte, produse din lapte, băuturi şi
produse din lapte şi fructe, fermenţi din lapte,
substituenţi din lapte, cremă de unt, cremă de
brânză, specialităţi din brânză, lapte condensat,
smântână (produse lactate), lapte bătut (produse
lactate), kefir (produse lactate), sana (produse
lactate), lapte praf, nu pentru bebeluşi.
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), îngheţată,
gheaţă naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07313
(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, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CARPATINA
(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).

───────
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(210) M 2020 07535
(151) 20/10/2020
(732) ALLURE COSMETIC SURGERY

SRL, STR. OPANEZ, NR. 2, BL. L1,
SC. 1, ET. 3, AP. 30, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023775, ROMANIA

(540)

ANGELICA BANU
CHIRURGIE ESTETICĂ

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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 07558
(151) 21/10/2020
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEŞTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011017,
ROMANIA

(540)

OTP Antreprenoriat Gratuit
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1013076/12.05.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Antreprenoriat Gratuit".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
9. Bancomate (ATM), maşini de calculat, maşini
de numărat şi sortat bani, aparate de procesare
a datelor, chei criptografice descărcabile
pentru primit şi cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme şi aplicaţii software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operaţiuni financiare şi bancare, fişiere de
imagini şi/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operaţiuni financiare şi bancare,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere şi dispozitive periferice pentru
computere, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), carduri magnetice codate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate pe suport de hârtie sau
de alt tip, sub formă de afişe, scrisori, pliante,
pe suport electronic sau prin internet, cu plata
per click, prin televiziune sau prin transmisii

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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radio, publicitate directă prin poştă, prin cablu
şi prin servicii conexe, anunţuri în format
electronic prin intermediul telecomunicaţiilor,
anunţuri în presă, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), servicii de agenţie de
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, producţia
de clipuri publicitare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, servicii de relaţii media, servicii de
telemarketing, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, cercetări privind afacerile, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, optimizarea traficului site-urilor
web, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire la cu potrivirea potenţialilor
investitori privaţi cu antreprenorii care au
nevoie de finanţare, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), întocmirea
extraselor de cont, marketing cu public
ţintă, procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizat şi în
registre, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, scrierea de texte publicitare în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, analiza
costurilor, facturare.
36. Servicii financiare și bancare, afaceri
financiare şi monetare, asigurări, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice
fel, analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, furnizarea de
informaţii financiare prin intermediul unui site
web, managementul conturilor curente, studii

financiare, finanţare pentru achiziţia în rate sau
prin închiriere, împrumuturi în rate, transfer
electronic de monede virtuale, multifinanţare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, împrumuturi
în schimbul titlurilor de valoare, împrumuturi
(finanţare), investiţii în fonduri, servicii bancare
online, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit sau de debit, oferirea de reduceri
întreprinderilor participante ale terţilor prin
utilizarea unui card de membru, servicii
bancare de economisire, servicii de garanţii,
cotaţii bursiere, brokeraj, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, servicii de birou de credit, servicii
de agenţie de colectare a debitelor, depozite
de valori, servicii de depozite sigure pentru
valori, funcţii de administrator fiduciar/custode,
compensare financiară/case de compensare,
financiară.
38. Telecomunicaţii, în special transmiterea e-
mailurilor şi transmiterea fişierelor digitale,
comunicaţii telefonice şi trimiterea de mesaje,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, toate acestea cu privire
la servicii şi operaţiuni financiare şi bancare,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu şi
prin intermediul radioului, furnizarea de forumuri
online, transmisia fără fir (wireless).
42. Servicii tehnologice în legătură cu
operaţiuni financiare şi bancare, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, în special conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, 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,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operaţiuni financiare
şi bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
pentru a detecta defecţiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
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de comerţ electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicaţii software online.

───────

(210) M 2020 07575
(151) 21/10/2020
(732) SC NEW CONCEPT LIVING SRL,

CALEA DUMBRĂVII, NR. 54A,
JUD. SIBIU, SIBIU, 557016, SIBIU,
ROMANIA

(740) SC NEW CONCEPT LIVING SRL,
CALEA DUMBRĂVII NR. 54A,
JUD, SIBIU, SIBIU, 557016, SIBIU,
ROMANIA

(540)

New Concept Living
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010575/15.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"New Concept Living" .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 07.01.24; 26.04.16

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

35. Marketing imobiliar.
36. Servicii imobiliare, agenție imobiliară,
managementul investiției, managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj imobiliar.

───────

(210) M 2020 07597
(151) 22/10/2020
(732) CRISTIAN TUDOR ION, INTRAREA

PARULUI NR. 30, BL. 59BIS,
SC. 2, ET. 6, AP. 69, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

360 Real Estate
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr.OSIM: 1013011/12.5.2021,

solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "Real Estate".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 27.07.01;
29.01.12

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
EB0045), albastru (Pantone 003595,
Pantone 1D252C, Pantone 6B89A3)

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone Warm
             Red C), negru ( Pantone 447 C)
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(210) M 2020 07662
(151) 23/10/2020
(732) MECANISMO GROUP SRL, STR.

LT. OVIDIU BALEA 1, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300410, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

A t amdetradus.ro

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2020 07707
(151) 26/10/2020
(732) BLUESET IMPEX SRL, B-DUL

(540)

food - mall.ro PROASPAT.
AVANTAJOS. SIMPLU

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

nr. OSIM 1012381/05.05.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: food

- mall.ro PROASPAT. AVANTAJOS. SIMPLU.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.19; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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

(591) Culori revendicate: alb (HEX#ffffff),
negru (HEX#000000), roșu
(HEX#cc0000)

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

(591) Culori revendicate: verde, galben,
portocaliu, mov
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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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, strângerea la
un loc, în folosul terților, a unei game variate

de bunuri din clasa 29,30,31,32 (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.
39. Transport, ambalare și depozitare a
bunurilor, organizarea de călătorii, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare și depozitare de bunuri, ambalare
de produse alimentare, servicii de distribuție,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de fast-fooduri,
catering, închirieri săli pentru reuniuni, servicii
de pizzerie, restaurant, baruri, cafenele, snack-
baruri, cofetării, servicii de hotel, motel, pensiune
și camping, servicii de închirieri temporare,
servicii de rezervare hotel, motel, pensiune.

───────
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(210) M 2020 07774
(151) 28/10/2020
(732) ASOCIAȚIA GRUPUL DE

ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA
OAȘULUI, PIAȚA EROILOR NR.18,
JUDEȚUL SATU MARE, TURȚ,
447330, SATU MARE, ROMANIA

(540)

Fructe eco de Oaș
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1013525/17.05.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Fructe eco de Oaş”.

(531) Clasificare Viena:
05.07.08; 05.07.13; 05.07.14; 05.07.15;
27.05.01; 29.01.15

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate
31. Fructe, nuci, legume și ierburi proaspete.
32. Siropuri non-alcoolice pentru băuturi,
citronadă, siropuri pentru limonadă, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice), suc
concentrat de fructe, siropuri și alte preparate

nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, siropuri
non-alcoolice pentru prepararea băuturilor
răcoritoare, siropuri non-alcoolice pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri non-alcoolice
pentru pregătirea băuturilor cu arome de fructe.

───────

(210) M 2020 07806
(151) 29/10/2020
(732) OMEGA ART SRL, STR. COSTILA

NR. 8, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KONTRABAND BRASOV
La data de 07.04.2021, cu adresa nr.1017846,

solicitantul, in conformitate cu prevederile art. 23 alin
(1) din Legea 84/1998, republicata, declara ca nu

invoca un drept exclusiv asupra denumirii BRASOV

(531) Clasificare Viena:
22.01.01; 22.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de orchestră, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de studiouri de înregistrare, producţia de

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. 9 MAI NR. 4, SC. D, AP. 3, 
JUD.  BRAŞOV, BRASOV, 
BRAȘOV,  ROMANIA
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spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07889
(151) 01/11/2020
(732) DAN CIPRIAN BORBEI, STR.

(540)

RESTAURANT
LOREN'S & DELIVERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.03; 26.11.02; 26.11.08; 26.11.11;
11.01.02; 11.01.04; 29.01.13

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

43. Servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți.

───────

(210) M 2020 07919
(151) 02/11/2020
(732) IRINA MANIUC, BLD. DIMITRIE

CANTEMIR NR. 13, BL. 11, SC.
1, ET. 10, AP. 39, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

D Dienergy Design

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.08

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

11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aparate
de iluminat și reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate.
20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.
42. Servicii de proiectare, amenajarea interioară
magazinelor, amenajări interioare comerciale,
amenajări interioare pentru clădiri, artă
grafică și design, conceperea numelor
comerciale, conceperea numelor de marcă,
concepție grafică de materiale promoționale,
efectuarea de planuri pentru construcții,
consultanță în decorațiuni interioare, consultanță
privind alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), consultanță
privind alegerea perdelelor (decorațiuni
interioare), consultanță privind alegerea
huselor detașabile pentru mobilier (decorațiuni

GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
20, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440254, SATU MARE,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (PANTONE
2035 C), negru, alb

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#84e6da), albastru (HEX #6877e6),
negru
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interioare), consultanță profesională privind
amenajarea de interior, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă,
consultanță în materie de design, design artistic
comercial, design artistic industrial, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
de mobilier, design de mobilier de birou, design
pentru restaurante, design pentru magazine,
design interior pentru magazine, design grafic,
design grafic asistat de calculator, proiectare a
exterioarelor clădirilor, proiectare (amenajare) de
baruri, planificare și proiectare de spații pentru
vânzare cu amănuntul, planificare și proiectare
de bucătării, proiectare de bucătării, proiectare
de compoziții decorative, proiectare de decoruri
pentru programe de televiziune, proiectare de
instalații de iluminare a peisajului, proiectare de
sisteme de iluminat, proiectare de sticlă și de
produse din sticlă, proiectare de spații de birou,
proiectare piese de mobilier, proiectare (design)
de restaurante, proiectare (design) de puburi,
proiectare (design) de magazine, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de
băi, proiectare (design) de bucătării, proiectare
(design) de birouri.

───────

(210) M 2020 07935
(151) 03/11/2020
(732) SC BRUMICO SRL, CARTIERUL

ŞOIMUL BL. M2, PARTER, JUD.
BIHOR, ALESD, 415100, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Select SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.07.01

(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 07978
(151) 02/03/2001
(732) Italian Coffee Holdings Ltd,

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

(540)

CAFFÈ NERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Ceai, cacao, preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie, îngheţate (ices), sosuri, gheață
(ice), paste, torturi/prăjituri, tarte (flans) și
budinci, produse de patiserie (pastries), arome,
umpluturi, mâncăruri preparate și gustări pe bază
de cereale (snacks).
43. Servicii de restaurant și catering, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de snack bar,
servicii de bar, servicii de cafenea.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#4FB854), roz (HEX #EC268F), gri
(HEX #606062)

9-15 NEAL STREET, LONDON
WC2H 9QL, UNITED KINGDON,
LANCASHIRE, MAREA BRITANIE
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(210) M 2020 08015
(151) 05/11/2020
(732) VOILA A.S. S.R.L., STR.

CALLATIS NR. 22, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900744, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Voila Mamaia The
Classic Hotel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 29.01.12

clase:
43. Servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii hoteliere, servicii de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 08067
(151) 24/12/2020
(732) MTM ORGANIC FOREST, BLD. 21

DECEMBRIE 1989, NR. 102, AP. 2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400098, CLUJ, ROMANIA

(740) MTM ORGANIC FOREST, BLD. 21
DECEMBRIE 1989, CLUJ NAPOCA,
400098, CLUJ, ROMANIA

(540)

MEZUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08225
(151) 13/11/2020
(732) BLANCO WELLNESS GROUP

SRL, STR. GARII NR. 35, SAT
BALTARETI, JUD. GALATI,
COMUNA COSMESTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

GRILL & BEER BLANCO
2020 ORIGINAL CONCEPT

BEST PRIME MEAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 11.01.01; 11.03.08;
01.15.05; 25.01.05; 29.01.13

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
             portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08271
(151) 16/11/2020
(732) DOR PROPERTIES SRL, STR.

NICOLAE FILIPESCU NR. 53-55,
CAMERA 14, ETAJ 7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

city gardens

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20; 07.01.24; 29.01.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.

───────

(210) M 2020 08285
(151) 16/11/2020
(732) PRODALIM, STR. FELEACULUI

NR. 1, BL. CORPUL 1, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, AP. 07, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BUNU'ITU PRODUS LOCAL -
ARAD Prodalim FONDAT 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.11; 25.01.15

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

29. Carne si produse din carne, produse din
carne preparate.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
PMS376, Pantone PMS 399C, Pantone
PMS 364C, Pantone PMS 5767,
Pantone PMS 378C, Pantone PMS
569C, Pantone PMS 390C, Pantone
PMS 372C), galben (Pantone PMS
385C, Pantone PMS 386C, Pantone
PMS 3955 C) , roșu (Pantone PMS
165C 2X)

(591) Culori revendicate: maro deschis, verde,
negru
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(210) M 2020 08298
(151) 27/11/2020
(732) S.C. GOOD MEAT YXY SRL, ALEA

(540)

CARMANGERIA DOMNEASCA
Mananci ca pe vremuri,

Traiesti sanatos!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.01; 02.01.11;
25.01.05

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

29. Carne proaspătă, carne, carne afumată,
carne procesată, carne uscată, carne preparată,
carne ambalată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice.

───────

(210) M 2020 08303
(151) 17/11/2020
(732) SIMION-DAN CALINA, ALE.

ADRIAN URUCU NR. 4, BL. N17,
SC. 4, ET. 3, AP. 38, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ÎMI PASĂ DE SECTORUL 4

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.02; 26.02.07

clase:
35. Servicii de publicitate, promovare şi relaţii
publice, publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice.

───────

(210) M 2020 08307
(151) 17/11/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, ST95,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

YAMAMOTO

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
8021C, Pantone 4725C, Pantone
7521C), bleumarin (Pantone 532C),
negru (Pantone 447C), alb (Pantone
7541C)

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

TINCANI NR. 4A, BL. 824, SC. 3,
AP. 89, SECTOR 6, BUCURESTI,
051599, ROMANIA

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

7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, maşini
de recoltat/maşini de cosit şi secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (maşini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
cleşti de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de perforat, bătătoare (maşini), maşini
de nituit, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), şurubelniţe electrice, maşini
de cusut, maşini de ascuţit, pluguri de zăpadă,
ciocane de lipit electrice, bujii pentru motoarele
cu combustie internă, separatoare de tulpini
(maşini), demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), şişcorniţe (paie

tocate)/ tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, instalaţii de spălat pentru vehicule/
instalaţii pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de crengi/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
11. Autodave, electrice, pentru gătit/oale sub
presiune, electrice, grătare (aparate de gătit),
fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie/
instalaţii sanitare pentru baie, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, arzătoare, corpuri de iluminat
pentru plafoane, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/maşini de gătit, plite electrice, lămpi
cu lumină rece, ventilatoare electrice pentru
uz personal, arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi, pistoale
cu aer cald, aparate de încălzire, instalaţii
de încălzire, cazane de încălzire, instalaţii de
încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea apei,
aparate de încălzire, electrice, fitinguri pentru
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baie cu aer cald, felinare pentru iluminat,
becuri, electrice, aparate şi instalaţii de iluminat,
robinete pentru ţevile de apă/robineţi pentru
ţevile de apă, chiuvete, sobe (aparate de
încălzire), instalaţii de distribuire a apei.

───────

(210) M 2020 08309
(151) 17/11/2020
(732) CORPORACION HABANOS

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

(540)

FLOR DE JUAN
LOPEZ HABANA

(531) Clasificare Viena:
02.07.12; 05.01.12; 05.01.16; 05.11.11;
07.01.09; 24.05.07; 24.11.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări/țigarete
și trabucuri, articole pentru fumători incluzând
scrumiere pentru tutun, dispozitive de taiere
pentru trabucuri (cigar cutters), cutii de chibrituri,
cutii de trabucuri (cigar boxes) și chibrituri.

───────

(210) M 2020 08319
(151) 17/11/2020
(732) CEZAR-CĂTĂLIN ŞLINCU, STR.

LUCEAFĂRULUI NR. 4, BL.
E52, SC. A, ET. 4, AP. 20, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Hornar de Bucovina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.04; 03.04.13;
03.04.24; 02.01.05; 02.01.23; 05.05.20;
05.05.21; 24.11.25

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi și anume şeminee și accesorii
pentru şeminee, focare, sobe, coşuri de fum
(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 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
și promovare, servicii de cercetare și informații
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
37. Construcție de hornuri, curățarea coșurilor
de fum, reparații clădiri, servicii de curățenie,

S.A., CARRETERA VIEJA
DE GUANABACOA Y LÍNEA
DEL FERROCARRIL FINAL,
GUANABACOA, LA HABANA,
CUBA

(591) Culori revendicate: galben, auriu, crem,
maro deschis, maro, negru, verde
deschis, verde, alb, rosu, vișiniu,
albastru, albastru deschis
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servicii de întreținere și de reparare prestate de
un meșter.

───────

(210) M 2020 08370
(151) 14/12/2020
(732) FLORIN BODOGA, CALEA

(540)

BRIDGE BLUE
CONSULTANCY

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.07; 26.04.09; 27.05.03;
26.11.06; 26.11.12

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

37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții,
amenajarea spațiilor comerciale, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, aplicarea
de tencuială pe clădiri, aplicarea de tencuială
pe pereții tunelurilor, aplicarea de straturi
de protecție de suprafață, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,
construcția de clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construcția de
compartimente modulare de birou, 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 pereți despărțitori
pentru interior, construcția de structuri de oțel
pentru clădiri, construcție de anexe de casă,

construcție de arene sportive, construcție de
autostrăzi, construcție de baraje, construcție
de birouri, construcție de bucătării, construcție
de case, construcție de centrale de energie
eoliană, construcție de centre de recreere,
construcție de clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri, construcție de complexuri cu piscine
de înot, construcție de florării (sere) și de
sere, construcție de căi ferate, construcție
de conducte, construcție de instituții medicale,
construcție de lucrări publice, construcție
de lucrări rurale, construcție de magazine,
construcție de panouri, construcție de pardoseli,
construcție de pereți cortină, construcție
de pereți despărțitori, construcție de pereți
diafragmă, construcție de piloni, construcție de
poduri, construcție de proprietăți, construcție
de proprietăți comerciale, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcție de scări de lemn,
construcție de sere, construcție de sere [montare
și închidere cu geamuri], construcții civile,
construcții, construcție și montare de standuri de
prezentare, de scene și de cabine, construcție
de terenuri sportive, construcție de terenuri de
sport, construcție de structuri din oțel, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții de
infrastructură civilă, construcții și reparații de
clădiri, construire de drumuri, construire de
fundații pentru clădiri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construirea
de clădiri multifamiliale, construirea de clădiri
industriale și pentru producție, construirea de
clădiri destinate procesului educativ, construirea
de centre comerciale, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de părți de clădiri,
construire de pereți despărțitori, construirea
de locuințe publice, 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, consultații pentru construcții,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații pentru
construcții, referitoare la lucrări publice, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, informații în domeniul

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, portoclaiu, galben, roz

ȘERBAN VODĂ NR. 232, BL.1,
SC. 1, ET. 6, AP. 23, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040216, ROMANIA
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construcțiilor, informații în materie de construcții,
inspecția clădirilor [în timpul lucrărilor de
construcție], instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, izolarea ignifugă a clădirilor în
timpul construcției, izolarea pereților interiori
și exteriori, a tavanelor și a acoperișurilor,
lucrări de construcție, lucrări de construcție
de structuri din oțel, lucrări de construcție
pentru case prefabricate, lucrări de construcție
subterane pentru turnarea fundației, lucrări
de construcții de inginerie civilă, lucrări de
etanșeizare (construcții), lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), lucrări de realizare a
învelitorilor de acoperiș, management de proiect
pe șantier cu privire la construcția de instalații
de aerodrom, management de proiect pe șantier
cu privire la construcția de instalații de aeroport,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, montare armătură
pentru plafoane, montare de clădiri și structuri
prefabricate, montare de materiale izolante în
clădiri, pe acoperișuri și structuri, montare
de plăci pentru pardoseli, montarea izolației
termice la clădiri, montarea și îngroparea
cablurilor, pregătirea șantierului (construcție),
prevenire și rectificare de amplasamentul
clădirii, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative, informative și de
consultanță privind construcția de lucrări publice,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare pe
suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii de
consiliere cu privire la construcția de clădiri și
de alte structuri, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, supervizarea construcțiilor pe
șantier, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supravegherea construcțiilor incluse în proiecte
de inginerie civilă, supravegherea pe șantier
a construcțiilor constând în lucrări de inginerie
civilă.
42. Consultanță tehnică în materie de proiectare,
design de clădiri de birouri, elaborare de planuri

în domeniul construcțiilor, elaborare de planuri
(construcții), furnizare de informații în domeniul
proiectării de produs, întocmirea de rapoarte
referitoare la proiectare, în domeniile științifice
și tehnologice, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, planificare și proiectare
de baze sportive, planificare și proiectare de
bucătării, planificare și proiectare de spații
pentru vânzare cu amănuntul, realizarea de
planuri de (construcții), proiectare (amenajare)
de baruri, proiectare a exterioarelor clădirilor,
proiectare asistată de calculator pentru grafică
video, proiectare asistată de calculator pentru
operațiuni de producție, proiectare de bucătării,
proiectare de băi, proiectare de case, proiectare
de circuite integrate, proiectare de clădiri,
proiectare de clădiri cu atmosferă controlată,
proiectare de clădiri industriale, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare de
construcții, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare de rețele rutiere, proiectare de
spații de birou, proiectare de standuri de
expoziție, proiectare de sticlă și de produse
din sticlă, proiectare de structuri de grinzi
în cadre spațiale, proiectare de structuri de
schele, proiectare (design) de turnuri de
birouri cu mai multe etaje, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, proiectare (design)
de birouri, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectare (design) de magazine,
proiectare și consultanță în inginerie, servicii
de consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații de birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii de
amenajări pentru magazine, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, realizare
de studii de fezabilitate referitoare la proiecte,
proiectarea unor tratamente de corecție pentru
remedierea unor defecte în structuri, servicii de
consultanță privind proiectarea clădirilor, servicii
de consultanță în materie de proiectare, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de produs, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de inginerie
în materie de proiectare de structuri, servicii
de proiectare a caselor, servicii de proiectare
a clădirilor, servicii de proiectare a spațiului
pentru camere cu atmosferă controlată, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
servicii de proiectare de bucătării, servicii
de proiectare de băi, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, servicii de
proiectare privind proprietățile imobiliare, servicii
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de proiectare privind construcțiile civile, servicii
de proiectare pentru interiorul clădirilor, servicii
de proiectare pentru interioarele de clădiri,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, servicii de proiectare
referitoare la băi, servicii pentru designul de
clădiri industriale, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri, studii de fezabilitate în
materie de proiectare, servicii pentru proiectare
(design) de spitale, servicii pentru proiectare
(design) de cluburi, servicii pentru proiectare
(design) de puburi, servicii pentru proiectare
(design) de birouri.

───────

(210) M 2020 08461
(151) 29/12/2020
(732) ASOCIATIA UNSTOPPABLE

(540)

Unstoppable SPORT CLUB

(531) Clasificare Viena:
02.07.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru triatlon,
costume de înot, costume pentru înot, căști de
înot, ciorapi de atletism, încălțăminte de atletism,

maiouri pentru atletism, colanți pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism, pantofi
pentru ciclism, pantaloni pentru ciclism, maiouri
pentru ciclism, căciuli pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, maiouri de
alergare, hanorace sport, bluze sport, jachete
sport, ghete sport, pantaloni sport, bustiere
sport, echipament sportiv, șepci sportive, șosete
pentru sport, cămăși stil sport, pantofi de sport,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de sport,
pantaloni de sport, îmbrăcăminte pentru sport,
treninguri (pentru sport), maiouri pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, șepci și căciuli
pentru sport, pantaloni scurți cu bretele pentru
ciclism, încălțăminte pentru alergare.
28. Veste pentru înot, labe pentru înot, centuri de
înot, plute pentru înot, colaci de înot, echipament
sportiv pentru înot, mănuși pentru înot, aripioare
pentru înot, labe pentru înotători, blocstarturi
(echipamente de înot), plute gonflabile pentru
înot, mănuși de înot palmate, echipamente de
plutire pentru înot, colaci pentru scăldat și înot,
palete de mână pentru înot, colaci de înot
pentru agrement, dispozitive gonflabile de înot
recreativ, articole de înot sau scăldat pentru
menținerea corpului la suprafața apei, articole de
înot pentru menținerea corpului la suprafața apei,
pentru uz recreativ, garduri (obstacole) folosite
la atletism, protectoare abdomen pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protectoare
palme pentru atletism, apărători de tibie pentru
atletism, protecții de încheieturi pentru atletism,
garduri folosite la antrenamentele de atletism,
genunchiere de uz sportiv pentru ciclism, jocuri
sportive, cercuri pentru sport, inele pentru sport,
echipamente pentru sport, articole de sport,
articole și echipament de sport, protecții de mâini
pentru sport, protecții de piept pentru sport.
41. Cursuri de înot, lecții de înot, servicii oferite
de piscine (facilități) de înot, servicii oferite
de piscine (instalații) pentru înot, pregătirea
instructorilor de înot, organizare de concursuri
de atletism, organizare de competiții de
atletism, organizare și coordonare de competiții
de atletism, organizarea și coordonarea de
evenimente de atletism la colegiu, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, competiții
sportive și de atletism și programe de decernare
de premii, organizare de evenimente de ciclism,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente sportive, servicii de informații

SPORT CLUB, STR. DR. GURA
CALITEI NR. 4-32, BL. 4, SC. A,
ET. 10, AP. 146, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032604, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
Bright GreenC), portocaliu (Pantone
Bright orangeC), bleu (Pantone Medium
BlueC), albastru (Pantone 660C), mov
(Pantone 271C)
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de bilete pentru sporturile electronice, 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, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente sportive, antrenament
sportiv, arbitraj sportiv, antrenament (coaching)
sportiv, activități sportive, antrenamente sportive,
servicii sportive, educație sportivă, pregătire
sportivă, sport și fitness, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
pregătirea profesorilor de sport, organizarea
de competiții de sporturi electronice (e-sports),
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, producție de evenimente
sportive, servicii de educație sportivă, servicii
de pregătire sportivă, cursuri de pregătire
sportivă, activități sportive și culturale, servicii
de educare sportivă, organizare de turnee
sportive, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, activități de
divertisment, sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 08486
(151) 23/11/2020
(732) RODRIGUE KIOKO, STR.

LOCOTENENT SACHELARIE
VISARION NR 14, BL. 117C,
SCARA C, ET. 5, AP. 112, SECTOR
2, BUCURESTI, 021968, ROMANIA

(540)

Vanilissimo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.05.20; 05.07.12

(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, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2020 08499
(151) 24/11/2020
(732) SC OPEN OPTIC SRL, STR.

MIORITEI NR. 4B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

CLAR OPTIC

(531) Clasificare Viena:
26.11.02; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.13

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

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFF490), verde (HEX #649620),
albastru (HEX #0D363F)

(591) Culori revendicate: bej, roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 08500
(151) 24/11/2020
(732) CORNEL GEORGE COMSA,

STRADA DUPA INISTE NR. 79,
BL. 6, AP. 18, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500132, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CASCADE CAR WASH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 26.11.03;
26.11.07; 01.01.05; 29.01.14

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

37. Întreținerea automobilelor.
───────

(210) M 2020 08501
(151) 24/11/2020
(732) JUSTIN PHARMA SRL, STR.

LUPENI NR. 45, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550205, SIBIU, ROMANIA

(540)

Justin Pharma

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.11; 03.07.11; 05.03.13

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

3. Uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
vegetale, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale naturale, arome alimentare (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale pentru uz personal, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale pentru uz
casnic, uleiuri esențiale de uz industrial, creme
nemedicinale, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, creme exfoliante, creme antirid,
creme hidratante.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, ape minerale
pentru uz medicinal, săruri pentru băi de
ape minerale, ape termale, apă de mare
pentru băi medicinale, apă oxigenată de uz
medical, preparate biologice de uz medical,
biologice preparate biologice de uz veterinar,
băi de oxigen, băi medicinale, capsule pentru
medicamente, capsule vândute goale pentru
produse farmaceutice, cașete de uz farmaceutic,
cărbune activat pentru adsorbția de toxine
de uz medical, chimice preparate chimice
de uz medical, chimice preparate chimice
de uz veterinar, colagen de uz medical,
colodiu de uz farmaceutic, cristale de uz
terapeutic, drojdie de uz medical, veterinar sau

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#3AB4E7), bleu (HEX #33A2DA,
#9ECBED), albastru (HEX #2F8FCD),
albastru închis (HEX #2F7CBF,
#306AB1, #3357A3), bleumarin (HEX
#183A65), verde (HEX #36993E), alb,
negru

(591) Culori revendicate: verde deschis, 
verdeînchis, albastru deschis, 
albastru închis,alb
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farmaceutic, enzime de uz medical, enzime
de uz veterinar, exfoliante (produse) de uz
medical, extract de scoarță de uz medical,
extract din scoarță de uz veterinar, extracte din
drojdie de uz medical, veterinar sau farmaceutic,
gaz de uz medical, gaze și amestecuri de
gaze utilizate în imagistică medicală, lubrifianți
de uz chirurgical, lubrifianți de uz medical,
lumânări de masaj medicamentoase, lumânări
pentru masaj de uz terapeutic, lumânări pentru
urechi de uz terapeutic, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
medicație de uz veterinar pentru calmarea
durerii, nămoluri medicinale, oxigen de uz
medical, picături de ochi, picături pentru ochi
medicinale, preparate bacteriene de uz medical,
preparate bacteriene de uz veterinar, preparate
bacteriologice de uz medical, preparate
biologice mixte de uz medical, preparate
cu aminoacizi de uz medical, preparate
cu paracetamol cu eliberare modificată,
preparate cu paracetamol pentru administrare
intravenoasă, preparate cu paracetamol pentru
administrare orală, preparate cu minerale
și vitamine, preparate farmaceutice care
conțin celule stem, preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate medicale, preparate
medicamentoase de protecție solară, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
minerale de uz medical, preparate pe bază de
cantaride de uz veterinar, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pe bază de panthenol,
de uz medical, preparate din cantaride, de
uz medical, preparate utilizate în naturopatie,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, produse organoterapeutice, produse
pentru împrospătarea respirației de uz medical,
produse rehidratante, pudră de perle pentru uz
medicinal, pulbere de scoarță de uz medical,
săruri de ape minerale, săruri de uz medical
pentru baie, șampoane medicinale, șampoane
uscate medicinale, șampon medicinal, șampon
medicinal pentru păr, soluție salină pentru
irigarea sinusurilor și nasului, soluții contra
bătăturilor, sprayuri cu lichide pentru bandajare,
sprayuri refrigerante pentru uz medical, săruri
pentru rehidratare orală, suplimente nutritive
de uz veterinar, suplimente nutritive fortifiante,
care conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
preparate terapeutice pentru baie, uleiuri
medicamentoase pentru bebeluși, uleiuri pentru
îngrijirea pielii [medicamentoase], ulei din lemn
de santal pentru scopuri medicale, farmaceutice
și veterinare, ulei de ricin ca înveliș pentru
preparate farmaceutice, vaselină de uz medical

sau veterinar, veterinare produse veterinare,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, creme farmaceutice, creme
medicinale.

───────

(210) M 2020 08502
(151) 24/11/2020
(732) SC BURSA ROMANA DE

AFACERI SA, STR. CIACOVA
NR. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CD CITIZEN DIPLOMACY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08503
(151) 24/11/2020
(732) MERCADO SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 50A, AP.
8, JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
510167, ALBA, ROMANIA

(540)

AMATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne proaspătă, carne ambalată, carne
feliată, carne congelată, carne tocată, pasta
mici, cârnați proaspeți, hamburgeri carne, carne
pentru cârnați.
35. Publicitate, promovare, vânzare și
comercializare prin orice mijloace, inclusiv prin



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

68

mijloace de vânzare online, a produselor numite
în clasa 29.

───────

(210) M 2020 08505
(151) 24/11/2020
(732) SC GIOVANI CONSTRUCT SRL,

IVANES, BICAZ-CHEI, 617060,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

GIOVANI CONSTRUCT
impreuna sustinem viitorul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.25; 29.01.13

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere.

───────

(210) M 2020 08507
(151) 24/11/2020
(732) ADRIAN POPESCU, STR. LIVIU

REBREANU NR. 21, BL. M9,
SC. 2, ET. 4, AP. 40, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Qeno

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

(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, alarme electrice, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, nedescărcabil, 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 pentr
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru

(591) Culori revendicate: galben (RAL 
1018),negru (RAL 9004), alb ( RAL 
9010)
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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 vinii, 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
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
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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, cârduri 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 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,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri 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, cârduri
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, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri 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
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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 matemetice, 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,
cârduri 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, 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, 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
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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, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie pentru
purificarea aerului, măşti de respiraţie, altele
decât cele pentru respiraţia artificială, 090680
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-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
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă de T (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
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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, 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, 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.
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, duze
anti-stropire pentru robinete dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), 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 şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
USB, încălzitoare de căni cu alimentare la
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USB, aparate pentru gătit cuşcuş, electrice,
lămpi standard/lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice/vase pentru tajine, electrice,
proiectoare de lumină, maşini de ceaţă,
aparate si instalaţii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, maşini 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,
instalaţii de desalinizare, 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
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
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cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(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,
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, aparate de
captare a apei, 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.

───────

(210) M 2020 08508
(151) 24/11/2020
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SRL,

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

(540)

Atifco 1990

(531) Clasificare Viena:
07.05.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

(591) Culori revendicate: verde, roșu, 
galben,alb, albastru
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1. Compoziții și substanțe chimice și organice
utilizate la fabricarea de alimente și de băuturi
(conservanți), conservanți pentru alimente,
conservanți folosiți la fabricarea pâinii.
5. Preparate de uz medical, dezinfectanți și
antiseptice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectante folosite pentru
igienă, produse dezinfectante pentru uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele.
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, legume la conservă,
legume gătite, legume uscate, legume
conservate, mâncăruri preparate, fasole, fasole
uscată, fasole fiartă, fasole reprăjită, conserve
de fasole, sos de fasole, linte preparată, linte
(uscată), linte conservată, năut preparat, pastă
de năut, roșii conservate, roșii decojite, roșii
preparate, concentrat de roșii, piure de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, pastă de tomate,
ciuperci preparate, ciuperci conservate, ciuperci
comestibile uscate, murături, murături mixte,
conserve și murături, castraveți conservați,
gogoșari conservați, ananas conservă, ananas
uscat, ardei iute murat, stafide, stafide infuzate,
fulgi de cocos, ulei de cocos, unt de cocos, lapte
de cocos, praf de nucă de cocos, nuci de cocos
uscate, pește fructe de mare și moluște (nu vii),
pește conservat, peste în conservă.
30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prajit, orez tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, amestecuri
de orez, orez îmbogățit (negătit), orez artificial
(negătit), salată de orez, orez congelat preparat,
orez sălbatic (preparat), sosuri pentru orez,
biscuiți de orez, fidele de orez, chipsuri de orez,
orez gătit la aburi, orez gătit și uscat, fulgi de orez
natural, orez congelat preparat cu condimente,
orez măcinat pentru consum uman, produse
alimentare fabricate din orez, pulpă de orez
pentru scopuri culinare, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
arpacaș pentru alimentație umană, arpacaș de
ovăz, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr fiert, zahăr
granulat, zahăr pudră, zahăr glasat, zahăr brut,
zahăr tos, zahăr brun, zahăr candel, zahăr
turbinado, zahăr pentru dulceață, pastă de zahăr,
mălai, popcorn, popcorn aromat, condimente,
condimente comestibile, condimente alimentare,
condimente uscate, condimente aromate,
arome și condimente, condimente pentru
alimente, preparate de condimente, amestecuri
de condimente, amestec de condimente,
condimente pe bază de legume, amestecuri

de condimente pentru carne de pui, sare cu
condimente, condimente de copt, extracte de
condimente, condimente pentru pizza, sosuri
marinate conținând condimente, ardei iuți uscați
(condimente), condimente pentru floricele de
porumb, condimente sub formă de pudră,
condimente sub formă de prafuri, condimente
pe bază de legume pentru paste, sare,
mirodenii, busuioc uscat, cimbru uscat, foi
de dafin uscate, leuștean uscat, mărar uscat,
oregano uscat, pătrunjel uscat, piper, piper
măcinat, boabe de piper, piper roșu măcinat,
boia, usturoi măcinat, praf de usturoi, sos de
usturoi (alioli), suc de usturoi, usturoi tocat
(condiment), usturoi prelucrat destinat utilizării
sub formă de condiment, muștar, muștar pentru
alimente, praf de muștar (condimente), pudră de
muștar pentru alimente, preparate din muștar
pentru alimente, ienibahar, coriandru uscat,
coriandru măcinat, semințe uscate de coriandru
pentru utilizare drept condiment, scorțișoară
(mirodenii), bețișoare de scorțișoară, praf de
scorțișoară (condimente), arome alimentare,
vanilie (arome), arome de lămâie, arome de
migdale, arome pentru brânză, arome pentru
prăjituri, arome de unt, arome din ceai, arome
pentru supe, arome de cafea, arome obținute
din fructe, arome preparate din pește, arome
preparate din carne, arome preparate din
murături, arome pe bază de ciocolată, arome de
fructe, arome de vanilie de uz culinar, arome
preparate din carne de pui, arome alimentare
(altele decât uleiurile esențiale), extracte utilizate
ca arome (nu uleiuri esențiale), arome pentru
gustări (altele decât uleiuri esențiale), arome de
migdale pentru alimente sau băuturi, arome de
lămâie pentru alimente sau băuturi, extracte de
cafea utilizate ca arome pentru alimente, cacao,
pudră de cacao, pudră de cacao instant, cacao
pentru prepararea băuturilor, amestecuri pe bază
de cacao, extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cacao utilizate ca arome
pentru alimente, arome preparate din legume
(altele decât uleiurile esențiale), arome sărate
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, sare de lămâie, bicarbonat de
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt),
muștar boabe (condimente).

───────
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(210) M 2020 08509
(151) 24/11/2020
(732) DANIEL-LIVIU DICULESCU,

STRADA PRELUNGIREA
GHENCEA 289-293, SC. 6, ET. 1,
AP. 7, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

gemevo

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

(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, 
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
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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 pentrudispozitivele 
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),
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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 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 galena (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,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
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,
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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, 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, 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, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadabile, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie 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),
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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 depantă/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, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă de t (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, 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, 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-
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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.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea ADN şi
ARN utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stern utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar/seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje pentru articulaţii, anatomice/
bandaje de susţinere, bandaje, elastice, tăviţe
renale pentru scopuri medicale, ploşti, paturi
cu vibraţii, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru

castrare, catguturi.catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare elevatoare
pentru pacienţi/elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
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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

temperatură utilizate în scopuri medicale,
aparate de testare pentru scopuri medicale/
aparate utilizate în analizele medicale,
pungi termice utilizate în acordarea primului
ajutor, comprese termoelectrice (chirurgie),
termometre pentru scopuri medicale, fire
de sutură, chirurgicale, amortizoare pentru
cârje, separatoare de degete pentru scopuri
ortopedice, tomografe pentru scopuri medicale,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, aparate de tracţiune pentru scopuri
medicale, aparate pentru tratarea surzeniei,
trocare, suspensoare/bandaje herniare, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri medicale,
centuri ombilicale, sonde uretrale, seringi
uretrale, ploşti ca vase, aparate şi instrumente
urologice, seringi uterine, seringi vaginale,
vaporizatoare pentru scopuri medicale, aparate
şi instrumente veterinare.aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolaţiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze X
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor X, pentru scopuri medicale.

pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (IRM)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, fese gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale\aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale.aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale\recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, aţele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
brancarde, cu roţi/tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic,
inele pentru dentiţie, etichete indicatoare de
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cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze
anti-stropire pentru robinete, dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contraorbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), 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, arzătoaret, 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 şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi 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 cuşcuş, electrice,
lămpi standard/lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice/vase pentru tajine, electrice,
proiectoare de lumină, maşini de ceaţă,
aparate și instalaţii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, maşini 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,
instalaţii de desalinizare, 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
apă 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 (componenteale
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,
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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, ţevi
(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,
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
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(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, aparate de
captare a apei, 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.
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, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de
surf, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de Crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
Crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice Crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din

argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea, găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf/cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape 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, 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), capse
cu percuţie (jucării], aparate pentru exerciţii
fizice, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
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bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele 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), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zăpadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa
de sur, 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 protecţie
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).

───────

(210) M 2020 08512
(151) 24/11/2020
(732) J'AI BISTROT CUISINE SRL,

STR. NADA FLORILOR NR. 5,
CAM. 1, BL. 5, SC. 3, ET. 3, AP.
103, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

JAM SESSIONS PRODUSE
ARTIZANALE MADE WITH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 02.09.01;
26.11.03; 25.01.19; 29.01.13

clase:
29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, dulceață de afine, gemuri
din fructe, marmelada din fructe, conserve
și murături, conserve de fasole, conserve
cu legume, conserve de fructe, conserve
de carne, pește (conservat în conserve),
conserve din carne de vânat, conserve de
fructe de mare, conserve de carne de pasăre,
ton (conserve), carne gătită, la conservă,
carne de vită sărată și conservată, căpșuni
conservate, leguminoase conservate, roșii
conservate, nuci conservate, ghimbir, conservat,
soia conservată, anghinare, conservate, ciuperci
conservate, trufe conservate, cartofi, conservați,
măsline conservate, mazăre conservată, ardei
conservati, spanac la conservă, porumb dulce

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(conservat), tangerine (citrice) (conservate),
alge comestibile, conservate, dovleci (legume
conservate), ardei iuți conservați, cepe (legume)
conservate, linte (legume) conservată, măsline
preparate, la conservă, legume feliate, la
conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
conservate în alcool, fructe de pădure,
conservate, portocale conservate și turtițe,
legume conservate (în ulei), ajvar (pastă de
ardei în conservă), fasole cu carne de porc
la conservă, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, muguri de bambus fermentați, fierți și
conservați în sare (menma), supe la conservă.

───────

(210) M 2020 08513
(151) 24/11/2020
(732) CRISTINA CHINTOIU, STR.

GARII DE NORD NR. 6-8, BL. A,
SC. A, ET. 2, AP. 12, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Ebruli

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Mănuşi medicale din latex, mănuşi folosite la
examinarea medicală, mănuși de uz chirurgical,
mănuşi de uz medical, mănuşi de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, mănuși pentru uz veterinar, mănuşi
pentru uz stomatologic, mănuşi de uz spitalicesc,
mănuşi din cauciuc de uz medical, mănuşi de
latex de uz medical, mănuși de consultaţie

pentru uz medical, mănuşi din cauciuc de uz
chirurgical, mănuşi din latex de uz chirurgical,
mănuşi de protecţie de uz veterinar, mănuși din
latex de uz stomatologic, mănuşi din latex de
uz veterinar, mănuși de protecție de uz medical,
mănuşi de unică folosinţă de uz chirurgical,
mănuşi de unică folosinţă de uz veterinar,
mănuşi din latex pentru examinare, pentru uz
medical, mănuşi de protecţie utilizate de chirurgi
în timpul operaţiilor, mănuşi de protecţie de unică
folosinţă, de uz medical, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic.
35. Administrarea vânzărilor, administraţie
comercială, servicii de agenții de import-
export, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, furnizarea de informaţii comerciale,
promovarea vânzărilor pentru terți, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, distribuire de materiale publicitare,
şi anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), furnizare de spaţiu
pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terţi,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terţi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curăţare, difuzare de anunţuri
publicitare prin reţele de comunicaţii online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
şi publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-
line pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoţionale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau reţele informatice
globale intermediere de contracte (pentru
terţi), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse şi servicii (în
scopuri promoţionale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio şi de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de import și export,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii
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de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
şi livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare și ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuţie,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare şi
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare de mărfuri.

───────

(210) M 2020 08514
(151) 03/12/2020
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 13, BL. A5,
SC. 3, ET. 3, AP. 48, SECTOR 6,
BUCURESTI, 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)

MACHINEMAN CHALLENGE
MORE THAN A RECORD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.09; 27.05.10;
24.13.01; 29.01.12

clase:
16. Abțibilduri aplicate prin călcare, accesorii
(instrumente) pentru scriere, afișe din hârtie,
afişe publicitare tipărite, afișe tipărite din
hârtie, afișier din hârtie sau carton, albume,
albume cu autografe, albume cu postere,
albume de autocolante, albume foto şi albume
pentru colecţionari, albume fotografice, albume
pentru autografe, albume pentru colecţii, albume
pentru diferite evenimente, albume pentru
materiale autocolante, albume pentru monede,
almanahuri, ambalaj de carton, ambalaj din
plastic, hârtie de ambalaj, ambalaje pentru
cadouri, ambalaje pentru cărţi, ambalaje
pentru mâncare, ambalaje pentru monede,
anuare (publicaţii tipărite), arte vizuale tipărite,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie şi accesorii educative, articole pentru

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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birou (papetărie), articole serigrafiate, atlase,
autocolante (articole de papetărie), bannere
de afișaj fabricate din carton, benzi desenate,
bibliorafturi, bibliorafturi de prezentare, bilete,
blocnotes de birou, blocnotesuri, blocnotesuri
adezive, blocnotesuri illustrate, broșuri, buletine
de știri (materiale tipărite), buletine informative,
caiete, calendare, calendare de birou, calendare
cu foi detaşabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carnete cu informaţii, carnet cu invitaţii
detaşabile pentru petreceri, cărţi, cărți cu
artă grafică, cărți cu informaţii, cărţi cu
reţete culinare, cărţi de bucate, cărţi de
colorant, cărţi documentare, cărţi educative, cărţi
illustrate, cartonașe de colecţie, cartonaşe de
colecţionat din domeniul sporturilor, cartonaşe
illustrate, cataloage, certificate şi diplome
tipărite, clasoare pentru timbre, colaje, coperte
(coperţi) de reviste, coperte pentru caiete,
coperte pentru agende, coperte (papetărie),
coperte din piele pentru cărţi, coperţi de
carte, coperți de dosar, cutii din carton,
desene grafice, diplome de premiere tipărite,
diplome imprimate, dosare pentru documente
(papetărie), embleme tipărite (decalcomania),
embleme imprimate, enciclopedii: felicitări,
fluturaşi informative, fluturaşi publicitari,
fotografii, fotografii imprimate, jurnale, invitaţii,
materiale educative și didactice, meniuri
tipărite, monografii, pagini de albume de
fotografii, pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), penare, pliante, pliante
informative tipărite, pliante tipărite, premii
imprimate, publicaţii educative, reclame tipărite,
reprezentări grafice: reproduceri fotografice,
reviste (publicaţii periodice), sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, ziare cotidiene, ziare,
tipărituri.
35. Administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru restaurant, administrare
a afacerilor pentru sportivi profesioniști,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independent,
administrare de certificări profesionale
(vocaționale), administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, administrarea afacerilor,
afișaj (panouri publicitare), afișare de anunțuri
publicitare pentru terți, servicii de agenții de
import-export, servicii de agenții de publicitate,
asistență privind managementul afacerilor,
consultanță în afaceri, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
crearea materialului publicitar, dezvoltare de

campanii promoționale, dezvoltare de concepte
pentru economia afacerilor, dezvoltare de
concepții de publicitate, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de date privind
afacerile, difuzare de informaţii comerciale,
difuzare de informații de afaceri, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terţi, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, printr-
o rețea de comunicaţii on-line pe internet,
difuzarea de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broşuri şi
material tipărit), difuzarea publicităţii pe internet
pentru terți, distribuire de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de pliante publicitare, distribuirea de broşuri
promotionale, distribuție de produse în scopuri
publicitare, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, evaluare de oportunități de afaceri,
furnizare de informații în domeniul organizării
timpului, furnizare de spații publicitare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
furnizarea de spaţiu pe pagini web pentru
promovare de produse şi servicii, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicații periodice, ziare
şi reviste, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, gestiunea afacerilor de
comerţ cu amănuntul pentru terţi, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
închiriere de material publicitar, închiriere de
orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, închiriere de panouri
de afişare (panouri publicitare), închiriere de
panouri în scopuri publicitare, închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de spaţii
publicitare, închiriere de spaţiu publicitar online,
închirieri de spaţiu publicitar, intermediere de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare şi vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte personae,
intermediere de contracte de publicitate 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,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, management de afaceri
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comerciale, management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, managementul afacerilor
sportivilor, management promoţional pentru
personalităţi sportive, managementul instalaţiilor
sportive (pentru terţi), marketing destinat
unui anumit scop, obţinere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
obţinere de contracte pentru achiziţia şi
vânzarea de produse şi servicii, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promotionale şi publicitare,
organizare de expuneri în scop de afaceri,
organizare de întâlniri de afaceri: organizare de
lansări de produse, organizare de licitaţii pe
internet, organizare de licitaţii virtuale interactive,
organizare de prezentări comerciale, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
şi coordonare de evenimente promotionale
de marketing pentru terţi, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare de
evenimente promoționale, pregătire de material
promoționale și de comercializare pentru terți,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, producţie de clipuri publicitare,
producţie de clipuri publicitare pentru radio,
producţie de emisiuni de teleshopping, producţie
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producţie de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producţie de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de material publicitar și anunţuri publicitare,
producţie de material publicitar vizual, producţie
de materiale publicitare, producţie de publicitate
televizata și radiofonică, producție de reclame
cinematografice, producție de reclame radio,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii ale terților prin
intermediul anunţurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia
produsele şi serviciile cu competiţii sportive,
promovarea produselor şi serviciilor prin
sponsorizare, 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 promoţionale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicarea de
broşuri publicitare, publicitate, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
şi călătoriilor, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terţi
pe internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin corespondenţă, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afişare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate şi
marketing, publicitate și reclamă, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, publicitate televizată, publicitate, inclusiv
promovare de produse şi servicii ale terţilor prin
sponsorizare şi contracte de licenţă referitoare la
evenimente sportive internaţionale, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
publicitate, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienţilor să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianţi, promovarea produselor
şi serviciilor altor personae prin posibilitatea
sponsorilor, realizare de anunţuri publicitare
pentru terţi, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de materiale
publicitare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, redactare de scenarii pentru
scopuri publicitare, servicii de agenţie de
marketing, servicii de agenţie de publicitate,
servicii de agenţie pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, publicitate pentru produsele altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vadă şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii de comenzi
online, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate comercială legate de
francizare, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate prin afişarea
de reclame pe baloane, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

92

de televiziune, servicii de publicitate privind
industria turismului, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
servicii de publicitate şi marketing online,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, promovarea
produselor şi serviciilor altor persone prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu material
educaţionale, 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 de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
promoționale de publicitate, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile.
41. Activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, activităţi sportive şi de recreere,
administrare (organizare) de competiții,
angajarea de personalităţi sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță),
antrenamente sportive, arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive, arbitraj sportiv, ateliere
organizate în scopuri educative, cluburi de

agrement cu instalații sportive, coaching sportiv,
organizarea de competiţii sportive, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
coordonare de activităţi culturale, coordonare de
ateliere
educative în domeniul afacerilor, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente educative, coordonare de
evenimente sportive, coordonare de evenimente
sportive electronice în direct, coordonare
de evenimente sportive în direct, cursuri
de pregătire în activităţi sportive, difuzare
de materiale educative, divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, educaţie, educaţie cu privire la
sănătatea fizică, educaţie în domeniul
conştientizării necesităţii de mişcare, elaborare
de manuale educative, exploatare de locaţii
sportive, exploatarea instalaţiilor sportive,
filmarea de microfilme pentru terţi, fotografii
aeriene, furnizare de activităţi culturale, furnizare
de cursuri educative referitoare la dietă, furnizare
de demonstraţii educative, furnizare de informaţii
despre activităţi sportive, furnizare de informaţii
legate de sportivi, furnizare de instalaţii pentru
activităţi sportive de recreere, furnizare de
instalaţii pentru evenimente sportive, furnizare
de instalaţii pentru evenimente sportive,
competiţii sportive şi de atletism şi programe de
decernare de premii, furnizare de instalaţii pentru
turnee sportive, furnizare de instalaţii sportive
de antrenament, furnizare de instalaţii sportive,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la faţa locului, furnizarea de informaţii
legate de evenimente sportive, furnizarea de
instalaţii pentru activităţi de recreere în aer liber,
închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament şi instalaţii
sportive, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, închiriere de instalaţii
sportive, informaţii cu privire la educaţia
sportivă, înregistrări pe benzi video (filmare),
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activităţi sportive pentru
tabere de vară, organizare de activităţi sportive
sau competiții, organizare de activități sportive
şi competiţii sportive, organizare de competiţii,
organizare de competiţii artistice, organizare de
competiţii educative, organizare de competiţii
în scopul instruirii, organizare de competiţii
în scopuri recreative, organizare de competiţii
pentru divertisment, organizare de competiţii
referitoare la vehicule cu motor, organizare
de competiţii şi ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiţii şi evenimente
sportive, organizare de competiţii sportive şi
evenimente, organizare de competiţii sub formă
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de curse, organizare de conferinţe cu scopuri
educative, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de congrese şi
de conferinţe în scopuri culturale și educative,
organizare de curse sportive în jurul lumii,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente şi competiţii sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de jocuri și competiţii,
organizare de prezentări cu scopuri educative,
organizare de seminarii educative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
simpozioane referitoare la educație, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
în scopuri educative, organizare de spectacole
vizuale şi muzicale, organizare de spectacole,
organizare de turnee sportive, organizare şi
conducere de conferințe educative, organizare
și coordonare de competiții sportive, organizare
şi coordonare de competiții, organizare și
coordonare de evenimente sportive, organizare
și realizare de spectacole aviatice, organizare,
planificare şi coordonare de competiţii sportive,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de competiţii, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizarea de
concursuri educative, organizarea de congrese
în domeniul educaţiei, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizarea de spectacole aeriene,
organizarea de spectacole aviatice, organizarea
de spectacole în scopuri culturale, organizarea
turneelor sportive, prezentări de filme în scopuri
educative, producţia de spectacole în direct,
producţie de evenimente sportive, producţie
de evenimente sportive pentru filme, producţie
de evenimente sportive pentru radio, producţie
de evenimente sportive pentru televiziune,
producţie de evenimente sportive, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
înregistrări educative audio şi video, producţie
de programe educative de televiziune, producţie
de spectacole şi filme, producţie de spectacole,
publicare de afişe, publicare de cărți educative,

publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare de texte
educative, punere la dispoziţie de instalații
pentru cluburi sportive, realizare de expoziţii
cu scopuri culturale, realizare de expoziţii
cu scopuri educative, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
seminarii educative, servicii culturale, servicii
de antrenament pentru activități sportive,
servicii de consultanță în domeniul competiţiilor
culinare, servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, servicii de
divertisment furnizate la cluburi sportive private
(country club), servicii de divertisment sub
forma de evenimente sportive, servicii de
educaţie furnizate prin televiziune, servicii de
educaţie și pregătire profesională, servicii de
educaţie sportivă, servicii de educaţie, instruire
şi divertisment, servicii de filmări aeriene, servicii
de furnizare de informaţii privind rezultate
sportive, servicii de pariuri sportive online,
servicii de prezentare în scopuri educative,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de rezervare de bilete şi locuri
la evenimente sportive, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
de spectacole în direct, servicii din domeniul
pariurilor sportive, servicii educative de tipul
cursurilor prin corespondenţă, servicii educative
în domeniul dieteticii, servicii educative în
domeniul medicine, servicii educative în
domeniul nutriţiei, servicii educative în domeniul
sănătăţii, servicii educative în domeniul sportului,
servicii educative în domeniul tehnologiei
alimentelor, servicii educative în materie de
igienă, servicii educative în materie de tehnici
de meditaţie, servicii educative în materie
de yoga, servicii educative oferite de cluburi,
servicii educative pentru adulţi, servicii educative
pentru menţinerea condiţiei fizice, servicii
educative privind furnizarea de servicii specifice
restaurantelor, servicii educative și de instruire,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii furnizate de cluburi sportive, servicii
pentru parcuri sportive, servicii sportive, servicii
sportive și de fitness, turnee sportive.

───────
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(210) M 2020 08515
(151) 24/11/2020
(732) HAPPY DISTRIBUTION SRL,

STR. DRUMUL GURA FAGETULUI
NR. 83, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Happy Tail

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.24;
29.01.13

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

31. Hrană pentru animale.
───────

(210) M 2020 08516
(151) 24/11/2020
(732) LEGUME-FRUCTE ROUA

(540)

r

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.11

(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,
pastă de ardei conservată, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloevera preparată pentru consum uman, anşoa,
nu viu, măduvă de animale alimentară, 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, unt, cremă de unt, nuci glasate caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, computuri, lapte condensat crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din
brânză de vaci, compot de merişoare, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, 
maro,roz

COOPERATIVA AGRICOLA, STR.
ORSOVA NR. 9A, CAMERA 3, BL.
C1, ET. 3, AP. 23-24, SECTOR 6, 
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde 
(Pantone343C)
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curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare/came
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat,
nu viu usturoi conservat, gelatină, castraveciori
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot
dog, humus, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
untură, lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie
pentru uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar
seminţe de in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarina, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci,
nuci, preparate lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
inele de ceapă, ceapă, conservată, stridii, nu
vii, ulei de palmier alimentar, unt de arahide,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tofu, pateuri/turtite din tofu, piure
de tomate, suc de tomate pentru gătit, pastă de
tomate, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, iaurt, gălbenuş de ou,
legume, procesate, fructe, procesate, concentrat

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, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr 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,
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
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, 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), 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/

pe bază de legume pentru gătit, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, brânză quark
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
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feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ghimbir
pudră, turtă dulce, gluten preparat ca produs
alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), șroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate şi tratate),
făină din boabe de porumb uscate şi tratate
(hominy), miere, sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, orez instant, seminţe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
îngheţată, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiţi cu malţ, extract de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
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, 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, Pâtes en
croute (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
Petits fours, Piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, raline, 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,
șofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, seminţe procesate folosite pentru
asezonare, gris, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, îngheţate pe
băţ, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, misoș
spaghete, mirodenii, zahăr, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roşii, tortillas, turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru

consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate).

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),
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, băuturi
pentru animalele de companie, tărâţe, terci
de tărâţe pentru consum animal, hrişcă,
neprocesată, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, seminţe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare,
proaspătă, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de cocos,
raci, vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi,
icre de peşte, peşte, viu, făină de in (nutreţ),
bulbi de flori/bulbi, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduri
de fructe (tescovină)/ tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), struguri, proaspeţi, șroturi pentru
păsări, fân, alune de pădure, proaspete,
heringi, vii, conuri de hamei, hamei, boabe
de ienupăr, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, seminţe
de in comestibile, neprocesate, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb, malţ pentru
fabricarea berii şi distilare, spori de ciuperci
pentru înmulţire, ciuperci, proaspete, midii,
vii, urzici, nuci, neprocesate, moluşte, vii,
flori comestibile, proaspete, ghimber, proaspăt,
boabe de soya, proaspete, plante de cannabis,
cannabis, neprocesat, ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, stridii,
vii, arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă, tufe
de trandafiri, plută brută, secară, somon, viu
sardine, vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
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vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de mătase, viermi
de mătase, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, știuleţi de
porumb dulci neprocesați (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, dovlecei, proaspeţi, legume, proaspeteș
plante de viţă de vie, grâu.

───────

(210) M 2020 08518
(151) 24/11/2020
(732) LEGUME-FRUCTE ROUA

(540)

UN STROP DE VIATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman anșoa,
nu viu, măduvă de animale alimentară, 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, caltaboș cu sânge/
cârnați cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bulion, concentrate de fiertură/concentrate de
bulion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, computuri, lapte condensat, crenvurști
prăjiți în aluat pe băț (corn dogs), chiftele din
brânză de vaci, compot de merișoare, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, grăsimi comestibile, substanțe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de pește, pește, nu viu, pește, conservat, pește,
la conservă, icre de pește, preparate, produse
alimentare pe bază de pește, nuci condimentate,

COOPERATIVA AGRICOLA, STR.
ORSOVA NR. 9A, CAMERA 3, BL.
C1, ET. 3, AP. 23-24, SECTOR 6, 
BUCURESTI, ROMANIA

carne uscată prin înghețare/carne liofilizată,
legume uscate prin înghețare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbușite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, șuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crenvurști pentru hot dog, humus,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, untură, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz
culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
semințe de in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conținut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte și fructe (milk shake), fermenți din
lapte pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci,
nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
inele de ceapă, ceapă, conservată, stridii, nu
vii, ulei de palmier alimentar, unt de arahide,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi fulgi
de cartofi, găluște pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveți, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru stafide, ulei de rapiță alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, pește sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelișuri pentru cârnați, naturale sau artificiale,
cârnați, cârnați în aluat, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar de floarea soarelui,
semințe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tofu, pateuri/turtițe din tofu, piure
de tomate, suc de tomate pentru gătit, pastă de
tomate, preparate pentru supă vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frișcă, albuș de ou, iaurt, gălbenuș de ou,
legume, procesate, fructe, procesate, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, brânză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir/
conservat, ghimbir murat.
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pentru consum uman, halva, glazură pentru
șuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate și tratate),
făină din boabe de porumb uscate și tratate
(hominy), miere, sandvișuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, orez instant, semințe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
înghețată, dropsuri (produse de cofetărie )/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malț extract de malț
alimentar, malț pentru consum uman, maltoză,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenți de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunțit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respirației, melasă
alimentară, mușii, făină de muștar, muștar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiței, noodles, făini de nuci, nucșoară, 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, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea înghețatei, 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, lăptișor de matcă , pesmeți,
șofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, semințe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiți din orez, semințe de
susan (produse de asezoanre), 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, zahăr, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roșii, tortillas, turmeric,
tăiței udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, oțet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate).
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

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),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oțet din bere, biscuiți/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), sare cu țelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, 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,
scorțișoară (mirodenie), cuișoare (mirodenii),
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, sare pentru gătit, fulgi de porumb
făină de porumb/făină nerafinată de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, cușcuș, biscuiți
sărați și uscați (crackers), sos de merișoare
(condiment), cremă de tartar de uz culinar,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
mirodenie), cremă din ouă și lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceață
de lapte), feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ghimbir
pudră, turtă dulce, gluten preparat ca produs
alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), șroturi
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băuturi pentru animale, malț, migdale (fructe),
anșoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrășarea animalelor/preparate pentru
îngrășarea animalelor domestice, animale vii,
aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, băuturi
pentru animalele de companie, tărâțe, terci
de tărâțe pentru consum animal, hrișcă,
neprocesată, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare,
proaspătă, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos nuci de cocos,
raci, vii, crustacee, vii, castraveți, proaspeți,
icre de pește, pește, viu, făină de in (nutreț),
bulbi de flori/bulbi, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduuri de
fructe (tescovină)/tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe (cereale),
struguri, proaspeți, șroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, boabe de ienupăr, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
lăptucă, proaspătă, semințe de in comestibile,
neprocesate, boabe de roșcove, în formă
brută, porumb, malț pentru fabricarea berii și
distilare, spori de ciuperci pentru înmulțire,
ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici, nuci,
neprocesate, moluște, vii, flori comestibile,
proaspete, ghimbir, proaspăt, boabe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, măsline, proaspete ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeți, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă, tufe
de trandafiri, plută brută, secară, somon, viu,
sardine, vii, semințe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluște,
vii, arbuști/tufe, ouă de viermi de mătase, viermi
de mătase spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeți, trestie de zahăr, știuleți de
porumb dulce neprocesat (decojiți sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, dovlecei, proaspeți, legume, proaspete,
plante de viță de vie, grâu.

───────

(210) M 2020 08519
(151) 07/12/2020
(732) S.C. CABO DECOR INVEST

S.R.L., STRADA. CĂRĂMIZILOR,
NR. 55, TAUTII DE SUS, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA SPRIE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CABO

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 07.15.08

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

───────

(210) M 2020 08520
(151) 24/11/2020
(732) FUNDATIA DAN VOICULESCU

PENTRU DEZVOLTAREA
ROMANIEI, STR. EPISCOP
TIMUS, NR. 37,AP. 1 PARTER ȘI
AP. 3 MANSARDĂ, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INOVALIMENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.

(591) Culori revendicate: negru, maro , alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08522
(151) 24/11/2020
(732) TRUSTHEAD SERVICES SRL,

STR CUZA VODA , BL D4B , AP
1, JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

What If Things Go Well

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
accesorii educative, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale imprimate.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii.
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.
37. Întreținerea vehiculelor cu motor, 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 întreținere
de motoare ale vehiculelor cu motor.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte.

───────

35.

o reţea de calculatoare, 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, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.

Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe 

38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
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,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).
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43. 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 08527
(151) 24/11/2020
(732) CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA

IAȘI-TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2, ET.
1, SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

caretta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Materiale din metal pentru edificare și
construcții, materiale metalice pentru construcții,
învelitori metalice pentru acoperişuri, 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, dispozitive de îmbinare
metalice pentru coame, foi metalice pentru
acoperișuri, tablă metalică pentru acoperiș,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre din metal pentru acoperiș, legături
metalice, bolţuri metalice, colţare metalice pentru
construcţii, panouri de construcţii 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, balustrade metalice, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
șipci metalice, panouri metalice pentru garduri,
subansambluri metalice pentru garduri, tije
metalice de închidere pentru gard, piscine
(structuri) metalice, verande (structuri) din metal,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
voliere (structuri) din metal, arbori (structuri)
din metal, structuri de pereți prefabricate din
metal cu izolație din vată minerală, construcții
metalice, construcții sau structuri transportabile
din metal, profile metalice, profile zincate, tablă
profilată (cutată, sinus), elemente metalice cu
debitare laser/plasmă, elemente de tinichigerie
(obiecte din tinichea, bare metalice, sârmă,
elemente standard sau speciale necesare
montării unui sistem de acoperiș și unui
sistem pluvial pentru asigurarea funcționalitatii
și durabilității, accesorii metalice cu rol de
închidere a construcțiilor executate din tablă/
panouri sandwich, accesorii metalice pentru
construcția de acoperisuri și garduri), dispozitive
metalice de închidere pentru acoperișuri și
pereți, conducte metalice pentru instalaţii de
ventilare şi aer condiţionat, cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, conducte metalice
de evacuare a apelor pluviale.
17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare acustică, plăci ușoare
din vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice pentru edificare și
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 și
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
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pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, dispozitive de îmbinare metalice pentru
coame, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre din metal pentru acoperișuri, cornişe
metalice, foi metalice pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu legături
metalice, bolţuri metalice, țigle metalice cu
acoperire de piatră, țigle metalice, 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, șipci metalice,
panouri metalice pentru garduri, tije metalice
de închidere pentru gard, 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 construcţii și structuri 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, balustrade
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, uși
metalice, ferestre metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu structuri de pereți
prefabricate din metal cu izolație din vată
minerală, piscine (structuri) metalice, verande
(structuri) din metal, fântâni pentru păsări
[structuri] din metal, voliere [structuri] din metal,
arbori (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu profile metalice,
profile zincate, tablă profilată (cutată, sinus),
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente metalice cu debitare laser/plasma,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
elemente de tinichigerie (obiecte din tinichea,
bare metalice, sârmă, elemente standard sau
speciale necesare montării unui sistem de

acoperiș și unui sistem pluvial pentru asigurarea
funcționalității și durabilității, accesorii metalice
cu rol de închidere a construcțiilor executate
din tablă/panouri sandwich, accesorii pentru
construcția de acoperișuri și garduri), servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu
conducte metalice pentru instalaţii de ventilare
şi aer condiţionat, cabine metalice pentru
pulverizarea vopselei, conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu materiale nemetalice
pentru edificare și construcţii, 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 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, uși nemetalice,
ferestre nemetalice, balustrade 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,
tije nemetalice de închidere pentru gard, panouri
nemetalice pentru garduri, subansambluri pentru
garduri nemetalice, servicii de comerţ cu
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amănuntul în legătură cu panouri sandwich din
spumă poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, 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 plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare acustică,
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
termică, spumă poliuretanică pentru izolare,
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, spumă poliuretanică sub formă
de blocuri pentru izolare, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
metalice pentru edificare și 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
și nemetalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, dispozitive de îmbinare metalice pentru
coame, servicii de comerţ cu ridicataîn legătură
cu table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
din metal pentru acoperișuri, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice cu acoperire
de piatră, țigle metalice, 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, șipci metalice, panouri metalice pentru
garduri, tije metalice de închidere pentru gard,
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 construcţii și
structuri 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, balustrade metalice,
pardoseli metalice, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, uși metalice, ferestre
metalice, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu structuri de pereți prefabricate din
metal cu izolație din vată minerală , piscine
[structuri] metalice, verande [structuri] din metal,
fântâni pentru păsări [structuri] din metal,
voliere [structuri] din metal, arbori [structuri]
din metal, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu profile metalice, profile zincate, tablă
profilată (cutată, sinus), servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu elemente metalice cu
debitare laser/plasma, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu elemente de tinichigerie
(obiecte din tinichea, bare metalice, sârmă,
elemente standard sau speciale necesare
montării unui sistem de acoperiș și unui
sistem pluvial pentru asigurarea funcționalității
și durabilității, accesorii metalice cu rol de
închidere a construcțiilor executate din tablă/
panouri sandwich, accesorii pentru construcția
de acoperișuri și garduri), servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu conducte metalice pentru
instalaţii de ventilare şi aer condiţionat, cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, conducte
metalice de evacuare a apelor pluviale, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice pentru edificare și construcţii, 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 elemente de construcţie din beton,
țigle nemetalice, colţare nemetalice pentru
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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, uși nemetalice,
ferestre nemetalice, balustrade 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,
tije nemetalice de închidere pentru gard, panouri
nemetalice pentru garduri, subansambluri pentru
garduri nemetalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, 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 plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare acustică, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
spumă poliuretanică pentru izolare, folii din
spumă poliuretanică folosite ca izolație pentru
clădiri, spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare, 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,
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, servicii de agenții de import-export.
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,

reparare de instalații folosite în producția
de metal, în metalotehnică și la prelucrarea
metalului.
40. Decupare de metale, și anume servicii
de decupare de profile, forme geometrice,
precum și orice alte forme din tablă de
metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanse pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri,
prelucrarea lemnului.

───────

(210) M 2020 08528
(151) 24/11/2020
(732) BLOO DESIGN TRADE SRL,

STR. DIMITRIE ZOSIMA 77,
PARTER, BIROUL 102, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DRESSINGZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Articole de bijuterie (bijuterii).
20. Mobilă și mobilier.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
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îmbrăcăminte și părți ale acestora, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice).
28. Articole și echipament de sport.
42. Servicii de decorațiuni interioare.

───────

(210) M 2020 08529
(151) 24/11/2020
(732) CAFETERIA DALIANO SRL, STR.

CERNICA NR. 75-32, JUDETUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

DALIANO

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.01; 29.01.13

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, sare, mirodenii,
arome și condimente, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
(produse de patiserie și cofetărie) și drojdie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane
de cereale și batoane energizante, prăjituri
înghețate, prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri
cu fructe, prăjituri pentru ceai.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu batoane de cereale și batoane
energizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prăjituri înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu prăjituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prăjituri cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu prăjituri cu fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prăjituri pentru ceai, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu prăjituri
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu prăjituri
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjituri cu fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prăjituri pentru ceai.

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
cazare temporară, ceainării, baruri, cantine,
decorare de torturi, decorare de alimente,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pizzerii, restaurante (servirea mesei),
servicii de ceainărie, servicii ale bistrourilor,
servicii ale barurilor, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servire de băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2020 08530
(151) 25/11/2020
(732) EURO UNELTE TRADING SRL,

ALEEA LUNCUSOARA NR. 10, ET.
6, AP. 62, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EuroUnelte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.14; 14.07.01;
29.01.13

clase:
8. Unelte pentru ridicat (cricuri acționate
manual), unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie, arme
ascuțite și contondente, cu excepția armelor de
foc.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.

───────

(210) M 2020 08536
(151) 25/11/2020
(732) BEST RIDE SRL, STR. OLTULUI

NR. 12B, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PLAYXTREME
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.12; 29.01.14

clase:
12. Suporturi pentru bagaje care se ataşează
la portbagajele autovehiculelor, suporturi pentru
bagaje care se ataşează la capotele
autovehiculelor, suporturi pentru bagaje fixate
pe capotă, suporturi pentru bagaje pentru
automobile, suporturi pentru băuturi adaptate
pefntru utilizare în vehicule terestre, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru biciclete (piese
pentru biciclete), suporturi pentru bidoane de
apă pentru biciclete, suporturi pentru bidoane
pentru bicicletă, suporturi pentru braţe pentru
scaune de automobile, suporturi pentru fixare
la vehicule în scopul transportului mărfurilor,
suporturi pentru motociclete, suporturi pentru
pahare adaptate pentru a fi utilizate în
autovehicule, suporturi pentru pahare, adaptate
pentru autovehicule, suporturi pentru plăcuțe
de înmatriculare, suporturi pentru remorcă,
suporturi pentru schiuri pentru autovehicule,
suporturi pentru sticle de apă pentru biciclete,
suspensii pentru roți, tablouri de bord pentru
automobile, tambururi de frână pentru vehicule
terestre, tetiere pentru scaune de vehicule,
tetiere pentru scaune pentru automobile, tijă
de şa de bicicletă, tije cu canelură de glisare
(componente de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură pătrate (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
(piese de angrenajele vehicule terestre), tije de
ghidon (componente ale bicicletelor), lanţuri de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
de transmisie pentru vehicule terestre, transmisii

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

(591) Culori revendicate: verde, gri, negru, 
             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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articulate pentru vehicule terestre, transmisii
automate pentru vehicule terestre, transmisii
(componente ale vehiculelor terestre), transmisii
cu dublu ambreiaj pentru vehicule terestre,
transmisii cu viteză variabilă pentru vehicule
terestre, transmisii de acţionare pentru vehicule
terestre, transmisii de putere hidraulice pentru
vehicule terestre, transmisii de putere pentru
vehicule terestre, transmisii diferenţiale pentru
vehicule terestre, transmisii hidraulice pentru
vehicule ţerestre, transmisii mecanice pentru
vehicule terestre, transmisii pentru deplasarea
în marşarier pentru vehicule terestre, transmisii
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehicule
terestre, transmisii prin roţi dinţate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, trape pentru vehicule, treapte de
ataşare la vehicule teresţre, trepte (piese pentru
vehicule terestre), unităţi de supramultiplicare
(overdrive) pentru vehicule terestre, uşi de
portbagaj, frâne de vehicule pe două roţi,
portbagaje pentru vehicule, volane (componente
ale vehiculelor), volane pentru vehicule, profiluri
pentru anvelope, pompe pentru umflat pneuri,
protecţii pentru jenţi de vehicule, role (roţi de
vehicule), roți, roţi de vehicule, roţi de rezervă
pentru vehicule, roţi pentru vehicule, suporturi
pentru roata de rezervă pentru automobile,
suporturi pentru roţi de rezervă pentru vehicule,
suporturi de anvelope, alarme acţionate la
distanţă pentru vehicule terestre, alarme antifurt
pentru vehicule, alarme antiintruziune pentru
vehicule, alarme de siguranţă pentru vehicule,
alarme electrice de avertizare pentru vehicule,
alarme pentru vehicule, alarme sonore (antifurt)
pentru vehicule, alarme pentru vehicule cu
motor, alarme sonore (pentru marşarier) la
vehicule, avertizoare acustice de marşarier
pentru vehicule, avertizoare sonore pentru
motociclete, benzi de fixare de scaune pentru
utilizare în vehicule, borduri de siguranţă din
cauciuc pentru apărătoarele maşinilor, bonduri
de siguranţă din cauciuc pentru apărătoarele
camioanelor, centuri de siguranţă pentru
pasageri, centuri de siguranţă pentru copii pentru
utilizare în vehicule, centuri de siguranţă pentru
copii, pentru vehicule, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, claxoane de ceaţă
utilizate pentru vehicule, claxoane electrice
pentru vehicule, claxoane pentru automobile,
claxoane pentru autovehicule, cuplaje de
siguranţă pentru vehicule terestre, dispozitive
antifurt pentru autoturisme, dispozitive antifurt
pentru vehicule, (dispozitive antifurt pentru
automobile, dispozitive de alarmă pentru
vehicule, dispozitive de blocare antifurt pentru

volanele automobilelor, dispozitive fie reţinere
utilizate cu centuri de siguranţă pentru vehicule,
echipamente electrice antifurt pentru vehicule,
grilaj auto separator pentru câini, hamuri de
siguranţă pentru curse automobilistice, hamuri
de siguranţă pentru scaune de vehicule,
instalaţii electrice antifurt pentru vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, scaune
de siguranţă pentru vehicule, scaune de
siguranţă pentru autovehicule, scaune ejectabile
pentru vehicule, scaune înălţătoare folosite
cu hamuri de siguranţă, pentru vehicule,
suporturi pentru centuri de siguranţă, sisteme
de siguranţă pentru vehicule (altele decât
sistemele de închidere), sisteme de retractare
pentru centurile de siguranţă ale pasagerilor,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
transmiţătoare de alarmă de marşarier cu
ultrasunete pentru vehicule, transmiţătoare de
avertizare de marşarier folosite la vehicule,
centuri de siguranţă pentru scaune de vehicule,
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
bagajului, accesorii pentru transportul (ridicarea)
încărcăturilor autovehiculelor, acoperişuri
electrice decapotabile pentru vehicule,
acoperișuri pentru camionete, acoperişuri pentru
rulote, acoperişuri pliabile care sunt componente
ale maşinii, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, ambreiaje pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, amortizoare
pentru biciclete, amortizoare pentru ghidon
(componente de motociclete), amortizoare
pentru motociclete, angrenaje cu roţi pentru
vehicule terestre, angrenaje de marşarier
pentru vehicule terestre, angrenaje de transmisii
pentru vehicule terestre, angrenaje faţă,
angrenaje mecanice pentru vehicule terestre,
angrenaje multiplicatoare pentru vehicule
terestre, angrenaje pentru vehicule pe două roți,
ansambluri de acoperire pentru ambreiaje de
fricţiune pentru vehicule terestre, ansambluri de
angrenaje pentru vehiculele terestre, ansambluri
pentru depozitarea rulotelor, ansambluri de
osii ale vehiculelor, apărătoare de lanţ pentru
vehicule, arbori de transmisie pentru vehicule
terestre, arbori de priză de putere pentru
vehicule terestre, arbori cardanici pentru
vehicule, apărători de noroi (piese de vehicule
terestre), apărătoare de soare pentru parbriz
(piese pentru vehicule), apărătoare de ploaie
pentru geamuri auto, apărătoare de noroi
pentru vehicule pe două roti, apărătoare de
noroi, arbori flexibili pentru vehicule terestre,
arbori pentru vehicule terestre, arcuri lamelare
(piese de suspensie pentru vehicule terestre),
ataşe, amortizoare pentru automobile, şasiuri
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pentru automobile, lanţuri pentru automobile,
axe pentru vehicule terestre, axe cu pivot
pentru încărcătoare pentru vehicule, automobile
şi elemente de structură ale acestora, bare de
remorcare, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de torsiune pentru automobile,
bene pentru vehicule, bene basculante
pentru camioane, bene basculante pentru
autocamioane, benzi de ranforsare folosite la
panourile pentru caroserii de vehicule, boghiuri
de cale ferată, boghiuri pentru vagoane de
cale ferată, braţe pivotante (piese de vehicule),
brichete pentru automobile, burduf de protecţie
pentru furcă (componente de motociclete),
butuci de roată pentru biciclete, butuci de
roată pentru vehiculele pe două roti, butuci din
spate, butuci frontali pentru vehicule, cabine
pentru vehicule, cadre pentru vehicule terestre,
capace pentru vehicule pick-up, capace pentru
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, hamuri
de siguranţă pentru scaunele autovehiculelor,
harnaşamente pentru scaune de maşină,
hayoane motorizate pentru camioane, huse
adaptate pentru automobile, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcţiei
vehiculelor (cu excepţia farurilor), indicatoare
de direcţie pentru vehicule, îmbinări universale
pentru vehicule terestre, lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb
pentru ştergătoarele de parbriz ale vehiculelor,
lame pentru ştergătoarele de parbriz, lanţuri
(componente ale bicicletelor), lanţuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanţuri cu role pentru biciclete, lanţuri cu role
pentru motociclete, lanţuri de acţionare pentru
vehicule terestre, lanţuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanţuri de transmisie pentru
motociclete, lanţuri de zăpadă pentru cauciucuri
(pentru vehicule), lanţuri pentru acţionarea de
vehicule rutiere, lanţuri pentru anvelope (pentru
vehicule terestre), lanţuri pentru automobile
(pentru condus), lanţuri pentru motociclete,
lanţuri pentru vehiculele pe două roti, leviere
de frână pentru vehicule, leviere pentru
schimbarea vitezelor la vehiculele terestre,
luminatoare pentru vehicule, lunete pentru
automobile, mânere de ghidon (componente
ale motocicletelor), mânere de schimbător
de viteză pentru vehiculele terestre, mânere
pentru portiere de automobile, mânere pentru
schimbătorul de viteze pentru vehicule terestre,
mânere rotative pentru biciclete, mânere
rotative pentru motociclete, manete de ambreiaj
pentru vehicule terestre, manete de control
pentru ghidon (piese de motociclete), manete
de frână pentru biciclete, manete de frână

pentru bicicletă, manete pentru schimbarea
vitezelor pentru vehicule terestre, manivele
pentru vehicule pe două roti, manşoane
pentru ghidoane de bicicletă, mecanism de
transmisie prin fricţiune pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare (pentru
vehicule terestre), mecanisme de ambreiaj
pentru automobile, mecanisme de angrenaj
diferenţial pentru vehicule terestre, 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, motorizări,
inclusiv motoare pentru vehicule terestre,
nuci de rotire a volanului pentru automobile,
oglinzi pentru vedere în spate pentru vehicule,
oglinzi pentru vehicule, oglinzi pentru vehicule
(retrovizoare), oglinzi retrovizoare, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
de interior, oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare (piese pentru vehicule),
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
organizatoare pentru maşină, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de maşină, osii de remorcă, osii pentru sisteme
de suspensie pneumatice ale vehiculelor, osii
pentru sisteme de suspensie cu arcuri lamelare
pentru vehicule, osii pentru suspensii cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii (piese pentru
vehicule terestre), osii şi arbori cardanici pentru
autovehicule, panouri adaptate pentru caroserii
de vehicule, panouri de acoperiş pentru vehicule
terestre, panouri de ornament pentru structura
caroseriei la vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, panouri de uşă pentru
vehicule, panouri din sticlă pentru vehicule
terestre, panouri frontale de protecţie (piese
de motociclete), paraşocuri pentru automobile,
parasolare pentru parbrizele automobilelor,
parasolare şi apărători de soare pentru
maşini motorizate, parasolare (storuri) pentru
automobile, parbrize, parbrize (componente ale
vehiculelor terestre), parbrize de automobile,
parbrize pentru automobile, parbrize pentru
vehicule terestre, pârghii pentru motocilete,
pavilioane culisante pentru vehicule, pavilioane
culisante pentru vehicule terestre, pavilioane
culisante pentru autovehicule, pavilioane
flexibile pentru autovehicule, pavilioane
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mobile pentru autovehicule, pavilioane pentru
automobile decapotabile, pedale de frână
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână pentru vehicule, pedale de frână pentru
vehicule terestre, pedale pentru motociclete,
pedale pentru vehicule pe două roti, perdele
adaptate pentru autovehicule terestre, perne
adaptate pentru scaune de vehicule, perne
pentru scaune de automobile, perne pentru
scaune de vehicule terestre, perne pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaunele
de vehicule, piese de transmisie de putere
(curele) pentru vehicule terestre, piese de
transmisie de putere (altele decât curelele),
pentru vehicule terestre, piese de tren de
angrenare pentru vehicule terestre, piese
ornamentale de interior pentru automobile,
pinioane de lanţ în mai multe trepte din
spate, pinioane de lanţ pentru roți, pinioane
pentru vehicule terestre, plăcuţe de frână cu
discuri pentru vehilule terestre, plăcuţe de frână
pentru automobile, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, plăcuţe de frână pentru vehiculele
terestre, plafoane de vinii pentru vehicule,
plase contra ţânţarilor adaptate la cărucioare
pentru copii, plase pentru biciclete, portbagaje
de acoperiş pentru automobile, portbagaje
de acoperiş pentru vehicule, portbagaje
laterale adaptate pentrumotociclete, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperişul maşinilor, portbagaje pentru biciclete,
portbagaje pentru motociclete, portbagaje pentru
vehicule, portbiciclete, portiere de autovehicule,
portschiuri pentru automobile, portschiuri pentru
vehicule, profiluri aerodinamice pentru vehicule
terestre, protecţii anti-şoc din metal pentru
vehicule, protecţii fabricate la comandă pentru
bare de protecţie, protecţii împotriva zgârieturilor
pentru mânere pentru portiere de automobile,
protecţii pentru capotă ca părţi structurale
de vehicule, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protectoare pentru faruri, pulii
de ghidare pentru vehicule terestre, raclete
pentru ştergătoarele de parbrize, rastele pentru
arme adaptate pentru a fi ataşate la vehicule
terestre, rastele pentru biciclete, rastele pentru
biciclete sau triciclete, rasteluri pentru biciclete,
trape şi curele pentru fixarea piciorului pe
pedala biciclete, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, recipiente de
depozitare pentru portbagaje de acoperiş pentru
vehicule terestre, relee de comandă pentru
vehicule terestre, remorci-cort, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare metalice (piese de vehicule),
rezervoare nemetalice (piese de vehicule),
rezervoare pentru menţinerea nivelului de fluide

în cadrul sistemelor de frânare pentru vehicule,
rezervoare sub formă de piese de ambreiaje
de vehicule terestre, rezervoare sub formă de
piese de sisteme de frânare pentru vehicule,
roţi ajutătoare pentru bicicletă, roţi ajutătoare
pentru biciclete, roţi (componente ale vehiculelor
terestre), roţi disc (componente pentru biciclete),
roţi de angrenaje (componente pentru biciclete),
roţi de lanţ pentru vehicule terestre, roţi
de transmisie pentru vehicule terestre, roţi
dinţate ale mecanismului de acţionare (piese
de vehicule terestre), roţi dinţate (componente
pentru biciclete), roţi dinţate pentru motoare de
vehicule terestre, roţi dinţate pentru vehiculele
terestre, roţi dinţate pentru vehicule terestre,
roţi stabilizatoare pentru biciclete, rulmenţi cu
bilă pentru vehicule terestre, saboţi de frână
(componente ale bicicletelor), saboţi de frână
pentru automobile, saboţi de frână pentru
vehiculele terestre, saboţi de frână pentru
vehicule terestre, şasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, şasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, şasiuri de remorci
pentru vehicule, şasiuri pentru automobile,
scări pentru vehicule, scaune de automobile,
scaune de maşini decapotabile, scaune pentru
automobile, scaune pentru copii adaptate pentru
biciclete, scaune pentru copii pentru utilizare
în maşini, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a maşinii, schimbătoare de
viteză pentru vehicule terestre, schimbătoare
de viteză pentru automobile, schimbătoare de
viteze, schimbătoare de viteze pentru biciclete,
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
scrumiere pentru automobile, scutere (pentru
transport), segmenţi de frână pentru automobile,
şei de motocicletă, şei pentru vehicule pe
două roţi, biciclete sau motociclete, semnale
de direcţie pentru automobile, semnalizatoare
pentru biciclete, seturi de protecţii pentru
ax folosite la vehiculele terestre, seturi de
schimbătoare, sisteme de acţionare cu came
pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru biciclete, sisteme
de suspensie pentru automobile, sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre, sisteme
de transmisie pentru biciclete, sisteme pentru
depozitare adaptate pentru a fi utilizate în
vehicule cu motor, spiţe de roţi pentru
automobile, spiţe pentru vehicule motorizate cu
două roți, spoilere pentru automobile, spoilere
pentru rulote, spoilere pentru vehicule, spoilere
pentru vehicule terestre, stabilizatoare pentru
atelaje utilizate pentru autovehiculelor terestre,
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ştergătoare de faruri, ştergătoare de parbriz,
ştergătoare de parbriz pentru autovehicule,
ştergătoare de parbriz pentru automobile,
ştergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
ştergătoare pentru farurile maşinilor, sticlă pentru
geamuri de vehicule, suporturi de biciclete pentru
vehicule, suporturi de centuri de siguranţă pentru
copii pentru scaune de automobile, suporturi de
pahare pentru automobile, suporturi de portbagaj
pentru capotă, suporturi de prindere pentru
bare de portbagaj pentru capota vehiculelor,
suporturi de umbrelă pentţu autovehicule,
suporturi pentru apărătoare de noroi sub formă
de piese, capote de vehicule, capote pliabile
pentru vehicule, capote mobile pentru vehicule,
căptuşeli interioare pentru automobile, capote
rigide (acoperişuri) din metal pentru vehicule,
capote rabatabile pentru autovehicule, caroserii
blindate pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule motorizate, caroserii pentru automobile,
carcase pentru cutii de viteze (pentru vehicule
terestre), carcase protectoare pentru motoare de
vehidule terestre, cârlige (bare de remorcare)
pentru vehicule, cârlige cu bilă detaşabile
pentru vehicule, cârlige de remorcare pentru
vehicule, caroserii pentru autovehicule, caroserii
pentru remorci, caroserii pentru vagoane de
cale ferată, caroserii pentru vehicule cu
motor, caroserii pentru vehiculele terestre,
cartere pentru componentele vehiculelor terestre
(altele decât cele pentru motoare), cartere
pentru componente de automobile (altele decât
cele pentru motoare), cartere sub formă de
componente pentru cutiile de viteze pentru
vehicule terestre, cărucioare de încărcare cu
ax oscilant pentru vehicule, cărucioare-pat
pentru intervenţii auto, centuri de siguranţă
pentru vehicule şi pentru automobile, cilindri
de ambreiaj pentru vehicule terestre, cilindri
de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, clipsuri pentru
capota vehiculelor, coburi de şa adaptate pentru
biciclete, coloane de direcţie întărite pentru
vehicule, compartimentatoare pentru portbagaj,
componente pentru ambulanţe, componente
pentru biciclete, respectiv capete de mânere
de ghidon, componente pentru biciclete,
respectiv lanţuri, componente pentru biciclete
şi anume furci pentru ghidon, componente
pentru camioane, componente pentru caroseria
vehiculelor, componente pentru furgonete,
componente pentru modificarea caroseriei
automobilului disponibile sub formă de set,
componente pentru motociclete, componente
structurale de biciclete, componente structurale
pentru autobuze, convertizoare de cuplu pentru
automobile, convertizoare de cuplu pentru

vehicule terestre, coşuri adaptate pentru scutere,
coşuri adaptate pentru vehicule pe două roți,
cotiere pentru vehicule, cricuri (componente ale
vehiculelor terestre), cricuri pentru motociclete,
culbutoare pentru vehicule terestre, cuplaje de
angrenaj pentru vehiculele terestre, cuplaje de
tip gheară pentru arborele vehiculelor terestre,
cuplaje hidraulice cu amortizoare integrate,
pentru vehicule terestre, cuplaje hidraulice
pentru vehicule terestre, cuplaje pentru arbori
pentru vehicule terestre, cuplaje pentru remorci
de tractare (non electrice), cuplaje pentru
utilizare cu ambreiaje pentru vehicule terestre,
cuplaje pentru vehicule terestre, cuplaje şi
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
cuple de remorcare pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule terestre, discuri de
frână (piese de motociclete), diferenţialuri pentru
vehicule terestre, diferenţialuri (componente
ale vehiculelor terestre), demultiplicatoare
pentru vehicule terestre, deflectoare de lanţ
pentru vehicule, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, cutii de viteze, cutii de
transmisie pentru vehicule terestre, cutii de
angrenaje pentru vehiculele terestre, discuri
pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive adaptate de
fixare a pieselor de automobile de caroseria
automobilelor, dispozitive antiderapante pentru
anvelope de autovehicule, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
terestre, dispozitive de cuplare utilizate pentru
autovehiculele terestre, dispozitive de remorcare
pentru vehicule, dispozitive de suspendare
pentru apărătoarele de noroi, dispozitive de
transmisie de priză de putere pentru vehicule
terestre, dispozitive electrice de schimbare a
vitezelor pentru autovehicule terestre, distanţiere
frontale (părţi de motociclete), dispozitive
pentru sprijinirea picioarelor pentru motociclete,
echipamente de fixare caiac-canoe pentru
transportul auto, elemente de structură ale
automobilelor, elemente de fixare pentru
apărătoare de noroi, etriere de frână pentru
vehicule terestre, etriere de frână (piese de
motociclete), ferestre pentru remorci, frână
cu saboţi pentru vehicule terestre, frâne
(componente ale bicicletelor), frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcţie,
frâne hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe
jantă pentru biciclete, frâne hidraulice pe jantă,
frâne pentru bicicletă, frâne pentru vehicule
cu motor, frâne pentru vehicule terestre, furci
(componente pentru biciclete), furci frontale
pentru biciclete, furtunuri pentru sisteme de
frânare hidraulice pentru camioane, garnituri
de frână pentru vehicule terestre, garnituri
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inelare pentru rezervoare de combustibil pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
genţi adaptate pentru cărucioare sport de copii,
genţi adaptate pentru cărucioare de copii, genţi
laterale adaptate pentru vehicule cu două roti,
genţi pentru biciclete, genţi pentru bortbgaje de
motociclete, genţi pentru portbagaje de biciclete,
genţi special pentru triciclete, ghidoane, greutăţi
pentru apărătoare de noroi.

───────

(210) M 2020 08540
(151) 25/11/2020
(732) EDUARD CIOROAGA, STR.

VICTOR BABEȘ NR. 31A, JUD.
HUNEDOARA, DEVA, 330181,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

RecoMedica
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 08541
(151) 25/11/2020
(732) VLAD-PAUL BIZO,

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA,
STR. ROZELOR NR.12, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

BIZO BROSPAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 26.04.05;
05.07.02

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

30. Produse de panificație, produse de patiserie,
produse de cofetărie.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

BLD. BUCUREȘTI NR. 8, AP. 8,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430241, MARAMUREȘ, ROMANIA
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(210) M 2020 08542
(151) 25/11/2020
(732) VLAD-PAUL BIZO, BLD.

BUCUREȘTI NR. 8, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430241, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

BIZO EXPRESS FOOD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie, produse de cofetărie
nemedicinale, produse de brutărie.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08543
(151) 25/11/2020
(732) LUCIA-ANA-MARIA MUNTEAN,

STR. TACHE IONESCU NR. 46,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SHOW-OFF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
îmbrăcăminte fitness, îmbrăcăminte pentru
sport, echipament sportiv, treninguri (pentru
sport), hanorace sport, pantaloni de sport,
șorturi pentru sport, pantaloni sport, pantaloni
sportivi, colanti fitness, geci sport, jachete
sport, bluze sport, tricouri sport, maiouri pentru
sport, bustiere sport, topuri și sutiene sport,
bentiţe pentru cap, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, cămăși matlasate de uz
sportiv, pantaloni matlasați de uz sportiv, fuste
sport, rochii sport, haine de ținută informală
[casual], haine de stradă., centuri, corsete, veste,
tricouri, colanți.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activitaţi
sportive şi culturale, cursuri de exerciţii fizice,
instruire în domeniul antrenamentelor, educaţie
fizică, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), pregătire în domeniul fitnessului,
servicii sportive şi de fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, antrenamente
pentru sănătate și de fitness, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizarea și
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru în domeniul sportului, ateliere organizate în
scopuri educative in domeniul sportului, ateliere
recreative, servicii de recreere și instruire,
servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de cluburi de sănătate,
servicii de cluburi sportive, servicii de club
de fitness, servicii oferite de centrele de
fitness, furnizare de informații referitoare la
evenimente sportive și culturale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
(instruire) în domeniul sportului, cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, instruire în domeniul asistenței medicale
și al nutriției, servicii de educație în materie de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
producţie de materiale video formative, servicii
de editare, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizarea
de informații despre exerciții fizice și fitness
prin intermediul unui site web, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line care conține
informații despre exerciții și fitness, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe un
site web online, furnizare de instruire on-line
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constând din conferințe, cursuri, seminarii și
ateliere în domeniul fitnessului fizic, instruire
pentru exerciții fizice, programe de exerciții fizice,
sănătate.
42. Creare de îmbrăcăminte pentru sport, creare
de îmbrăcăminte casual, design de modele
de îmbrăcăminte casual și sportiv, consultanță
în materie de design de îmbrăcăminte casual
și sportiv, design pentru îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, servicii de consultanță în
materie de design vestimentar casual și sportiv,
creare de design de produse vestimentare
casual și sportiv, creare de articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de stilism, design
vestimentar, servicii de design vestimentar
pentru terți, servicii de design pentru unități
sportive, servicii de design vestimentar, servicii
de design de accesorii de modă pentru sport,
servicii de design de produs vestimentar în
domeniul sportiv, furnizare de informații despre
servicii de design vestimentar în domeniul
sportiv.

───────

(210) M 2020 08546
(151) 25/11/2020
(732) S.C. LA SERATTA

CELEBRATIONS S.R.L., STR.
FERME F NR. 15, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BOON by La Seratta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 11.01.01

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi.
───────

(210) M 2020 08554
(151) 02/12/2020
(732) ALEX MIHAI DOSPINESCU,

(540)

LEGALZIC

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice
care conțin ulei CBD.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări electronice
și vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

TURTURELELOR NR.11B,
BL. A, ET. 5, AP. A55, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030881, ROMANIA
STEFANUT STANGA,
BLD.REGINA ELISABETA NR. 61, 
BL. CORPB, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050015, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde deschis, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08563
(151) 25/11/2020
(732) ALIA S.A, STR. BARIERA VÂLCII

NR. 245, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

BIG NOU CRAIOVITA NOUA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de închiriere a spaţiului publicitar,
publicitate, servicii de ţinere a evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
studii de marketing, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închirierea de
echipamente şi maşini de birou, organizarea de
târguri comerciale, management administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
fotocopiere, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la o potrivire a potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenori care au nevoie de finanţare,
asistenta privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comerciala, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţii publice, analiza costurilor, prognoze
economice, servicii de agenţie de import-export,
facturare, marketing, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, publicitate exterioară,
management administrativ externalizat pentru
companii, recrutarea de personal, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, 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 magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă

sau prin mijloace electronice, servicii de vânzare
cu ridicata şi amănuntul de produse alimentare
şi nealimentare, administraţie comercială
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru servicii de comerţ, prin intermediul
magazinelor, magazinelor online, servicii de
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, servicii de agenţii de import şi
export.
36. Servicii financiare în legătură cu centrele
comerciale, afaceri imobiliare, închirierea de
spaţii comerciale, leasing şi închirieri de spaţii
comerciale, închirierea birourilor, închirierea de
bunuri imobiliare şi de proprietăţi, servicii de
administrare imobile, management imobiliar,
colectarea chiriilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, bar, cafenea, bufet,
fast food, cantina, servicii de restaurant cu
autoservire, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08565
(151) 25/11/2020
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ,

(540)

SĂNĂTATE
ÎNAINTE DE TOATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.13.25; 29.01.13

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

clase:

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON 
NR.1-3, ET. 1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08584
(151) 25/11/2020
(732) DROPY STORE SRL, STR.

GRADINARILOR, NR. 16, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

PABLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, batiste
impregnate cu produse pentru curățarea
ochelarilor de vedere, burete impregnat cu
săpun, detergenți, decapanți, detartranți de uz
casnic, odorizante de casă, aromatizanți de uz
menajer, conuri parfumate, ceară parfumată,
extracte de flori, lemn parfumat, odorizanți de
cameră, parfumuri de camera sub formă de
spray, spray parfumat pentru casă, potpuriuri
parfumate, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice, balsamuri (nemedicinale), produse
cosmetice naturale, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate pentru igiena
orală, sprayuri cu apă minerală de uz
cosmetic, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, produse de curățare pentru perii
cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, vată de uz cosmetic, unguente de uz
cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj, trusă
pentru cosmetice, apă florală, esențe și uleiuri
eterice, parfumuri, săpunuri parfumate, săculețe
parfumate, preparate parfumate, șervețele
parfumate, săpunuri parfumate, apă de parfum,
extracte de parfum, apă parfumată, parfumuri
pentru automobile, săruri de baie parfumate,

pudră de talc parfumată, sprayuri parfumate
pentru corp, deodorante de corp (parfumerie),
pudră parfumată (de uz cosmetic), machiaj
multifuncțional, machiaj pentru față, machiaj
pentru ochi, pudră de machiaj, pudre pentru
machiaj, pudriere cu machiaj, seturi de machiaj,
bază de machiaj, creioane de machiaj, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
farduri pentru truse de machiaj, spray pentru
fixarea machiajului, produse pentru machiaj,
fond de ten (machiaj), apă de colonie, ojă
creion, ojă de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea unghiilor false,
preparate cosmetice pentru unghii, cremă pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), gel pentru unghii, întăritor pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, lac
de unghii, unghii false, sclipici pentru unghii, apă
de toaletă, adeziv pentru extensii de păr, adezivi
pentru fixarea meșelor, creme parfumate.
14. Casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
bijuterii, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, instrumente pentru măsurarea
timpului, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, articole de
bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, cutii din metale prețioase, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
mărgele pentru meditație, monede de colecție,
monede, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, statuete și figurine, din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, instrumente
cronologice, produse de bijuterie, accesorii
pentru ceasuri, ceasuri.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
borsete, bagaje de mână, bagaje (genţi), cutii
de machiaj, curele pentru bagaje, cufere și
geamantane, etichete pentru bagaje, cutii din
piele pentru pălării, cutii pentru cravată, genți
cu rotile, genți, huse pentru bagaje, ghiozdane
școlare, ghiozdane, genți universale de sport cu
rotile, gentuțe cosmetice, huse pentru costume,
cămăși și rochii, plase de cumpărături, lădițe
pentru cosmetice (fără conținut), mini-rucsacuri,
mânere (genți), portmonee, portofele, poșete,
rucsacuri, ranițe, poșetuțe, sacoșe de umăr,
serviete, suporturi pentru cărți de vizită, truse
de toaletă (fără conținut), truse de scule, din
piele (goale), tocuri din piele, valize pe rotile,
valize, rucsacuri cu rotile, geamantane cu rotile,
bagaje, pungi, portofele si alte articole destinate
transportului si caratului precum rucsacuri, genti,
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borsete, cufere si geamantane, mape, plase
de cumparaturi, huse de voiaj, portmonee,
posete, punguțe, plicuri, săculeți din piele pentru
ambalaj, ranite, sacose pentru cumparaturi,
tolbe, truse de voiaj si valize., blană artificială,
curelărie realizată din piele, hamuri de siguranță
pentru copii, cutii din piele, curele din piele, piele
sintetică.
21. Pulverizatoare de parfum, arzătoare de
parfum, aparat pentru parfumarea aerului,
suporturi pentru bețișoare parfumate, bureței
pentru machiaj, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, ustensile cosmetice
și de toaletă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparat de masaj pentru pielea capului, aparate
de demachiat, non-electrice, aparate pentru
demachiere, electrice, aplicatoare cosmetice,
bărbierit (pămătufuri pentru -), bureți de
toaletă, bureți cosmetici, bureți, boluri, borcane
pentru bile demachiante din bumbac, bureți
de mare naturali, căzi, cădițe pentru bebeluși,
centuri pentru machiori, discuri de exfoliere
a picioarelor, dispensere de șervețele pentru
față, dozatoare de săpun, dozatoare de gel de
duș, distribuitoare pentru cosmetice, dispozitive
de demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dispensere personale de pastile sau capsule,
pentru uz casnic, flacoane pentru parfum, perii
cosmetice, pensule pentru buze, pensule pentru
contur de ochi, perii de baie, perii pentru
spate, perii pentru unghii, periuțe pentru gene,
perii pentru curățarea pielii, pudră cosmetică
compactă, portfarduri [accesorizate], pipete
pentru uz casnic, piepteni electrici, piepteni,
rafturi pentru cosmetice, pulverizatoare de uz
casnic, spatule cosmetice, savoniere, recipiente
pentru cosmetice, suporturi pentru prosoape,
sacoșe termoizolante, recipiente termoizolante
pentru alimente.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 08621
(151) 26/11/2020
(732) UNIVERSITATEA TIBISCUS

DIN TIMISOARA, STR. LASCAR
CATARGIU NR. 6, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300559, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA TIBISCUS

(531) Clasificare Viena:
07.11.25; 27.05.01; 27.05.02

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

41. Educație, divertisment și activități sportive.
───────
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(210) M 2020 08622
(151) 26/11/2020
(732) SENIOR SOFTWARE

AGENCY SRL, B-DUL TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 45, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

trada

(531) Clasificare Viena:
18.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
35. Organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, servicii de comenzi online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de comenzi online computerizate, realizare de
târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial, oferte comerciale pentru licitații online
în numele terților, servicii de administrare
a comunităților online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
administrarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, gestiunea afacerilor

de comerț cu amănuntul pentru terți, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, 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 referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, 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 radiatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, 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 bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, 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 băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare

(591) Culori revendicate: alb, negru, ortocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, 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 online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, 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 furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, 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 articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fire de tricotat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
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 comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, 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 cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărare de conținut media, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, 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 oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobila, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de comerț cu
amănuntul de opere de artă furnizate de galerii
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie
de unică folosință, 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 prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, 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 prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare.

───────
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(210) M 2020 08623
(151) 26/11/2020
(732) INFACO, STR. VISINA, NR. 17,

JUD. GORJ, BUMBESTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VINUL LUI VASILE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin
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 a vinului, pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin
cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
39. Transportul de marfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08624
(151) 26/11/2020
(732) ITALINVEST 2000, STR. FUNDENI

NR. 39 B, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, 077085, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, BL.52, SC.A, AP.18, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608, ROMANIA

(540)

LA SALUMERIA
ALIMENTE ORIGINALE

ITALIENE Marketing
Italian Food Top Quality

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 27.05.24; 11.01.03;
11.03.02; 11.03.10; 29.01.12; 25.01.19

clase:
29. Produse alimentare de origine animală:
carne proaspătă, carne afumată, carne
procesată, carne uscată, carne preparată, carne
ambalată, peste, insecte comestibile, legume şi
produse comestibile horticole care sunt pregătite
sau conservate pentru consum, băuturi din lapte
cu conţinut predominant de lapte - substituenţi
de lapte, de exemplu, lapte de migdale, lapte
de nucă de cocos, lapte de arahide, lapte
de orez, lapte de soia, ciuperci conservate,
boabe și nuci preparate pentru consumul
uman, seminţe pregătite pentru consum uman,
care nu sunt condimente sau arome, pastă
de ardei conservată, piure de mere, bacon
(slănină), fructe de pădure, conservate, bulion,
nuci glasate, caviar, mezeluri, brânză, scoici,
compoturi, lapte condensat, chiftele din brânză
de vaci, compot de merişoare, raci, nu

(591) Culori revendicate: roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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vii, smântână [produse lactate], crochete,
crustacee, nu vii, fructe cristalizate / fructe
glazurate, lapte bătut, curmale, ulei de măsline
extra virgin alimentar, falafel, amestecuri cu
conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi comestibile, fileuri de peşte, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe coajă de fructe,
chipsuri din fructe, fructe conservate în alcool,
gustări pe bază de fructe, fructe congelate,
fructe, la conservă, vânat, nu viu, castraveciori,
guacamole, şuncă, alune, preparate, heringi, nu
vii, humus, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
ficat, pate de ficat / pastă de ficat, chipsuri de
cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi, marmeladă,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci preparate, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
murături, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi,
fulgi de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, creveţi, nu vii, pastă de fructe
presate, stafide, somon, nu viu, cărnuri sărate,
sardine, nu vii, cârnaţi, moluşte, nu vii, languste,
nu vii, supe, ulei alimentar de floarea soarelui,
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, legume,
conservate, gătite, uscate , si la conservă, iaurt,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, creme
tartinabile pe bază de legume, brânză cottage.
30. Produse alimentare de origine vegetală, cu
excepția fuctelor și a legumelor, preparate sau
conservate pentru consum, precum şi arome
destinate îmbunătăţirii gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată
sau ceai, cereale preparate pentru consum
uman de exemplu, fulgi de ovăz, fulgi de
porumb, orz decorticat, bulgur, musli, pizza,
plăcinte, sandvișuri, - nuci învelite în ciocolată,
- arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, produse de cofetărie, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
biscuiţi/fursecuri, pâine, torturi/prăjituri, caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de

35. Asistență în afaceri comerciale,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de import-
export, servicii de comandă computerizată de
stoc, consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, închirierea
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, prelucrare electronică a
comenzilor, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comenzi online, servicii prestate de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse alimentare si bauturi alcoolice, băuturi
non-alcoolice, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
a acestor produse., strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de produse
alimentare, in mod special a celor solicitate
in clasele 29, 30 si bauturi alcoolice -vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase

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 cu zahar,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), crutoane,
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), sosuri pentru salată,
colţunaşi pe bază de făină, fondante (produse
de cofetărie, 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
(produse de cofetărie), turtă dulce, gluten
preparat ca produs alimentar, halva, miere,
îngheţată, ketchup (sos), macaroane, macarons,
marţipan, plăcinte cu carne, sosuri pentru carne,
musli, muştar, mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, noodles, clătite, paste, sos pentru paste,
produse de cofetărie din fructe, produse de
patiserie, produse de cofetărie cu arahide, pesto,
biscuiţi petit-beurre, plăcinte, pizza, praline,
budinci, ravioli, sandvişur, sosuri (condimente),
sorbeturi(îngheţate)/şerbeturi(îngheţate), pâine
fără gluten, profiterol, cornuri, cremă de zahăr
ars, nuga, spaghete, mirodenii, pacheţele de
primăvară, dulciuri, tarte, băuturi pe bază
de ceai, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate).
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(băuturi), lichioruri, - esențe alcoolice, extracte
din fructe alcoolice, alcoholic fruit extracts,
bitter, si bauturi non alcoolice (cu excepţia
transportului acestora), permţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
produse, 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, 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.

───────

(210) M 2020 08625
(151) 26/11/2020
(732) INFACO, STR. VISINA, NR. 17,

JUD. GORJ, BUMBESTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VINUL LUI ION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin
35. Consultanță în afaceri, publicitate, inclusiv

39. Transportul de marfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08629
(151) 27/11/2020
(732) SOFT ART HOME DESIGN SRL,

STR. CIRESULUI NR. 32A, ET.2,
AP. 21, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROIESTI, 077085, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Home Style

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.13; 07.01.24; 29.01.03

clase:
24. Textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, huse pentru pat/cearşafuri/
cuverturi (cearşafuri)/cuverturi matlasate,
lenjerie de pat, perdele plisate, perdele
dantelate, căptuşeli pentru perdele, draperii
(perdele groase), perdele pentru uşă, perdele
şi draperii confecţionate, perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
şi perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, perdele scurte din material textil,
perdele mici confecţionate din materiale textile,
materiale pentru perdele ca articole textile,
perdele şi draperii de interior şi exterior, perdele

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

intermediul  site-urilor  web  si  prin  intermediul 
emisiunilor deteleshopping.

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 a vinului, pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau en
detail,  prin  cataloage  de  vanzare  prin 
corespondenta,   prin mijloace electronice, prin
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şi draperii confecţionate din materiale textile,
muselină (ţesătură din bumbac sau mătase
pentru perdele).
26. Broderie / articole ornamentale (broderie),
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastice,
festoane (broderie), volănaşe (dantelărie),
volănaşe pentru îmbrăcăminte, mercerie
(articole necesare în croitorie), cu excepţia
aţelor.
27. Covoraşe de baie, substrat de covor,
covoare pentru automobile/covoare pentru
automobile covoare/carpete (nu din material
textil), carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, invelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoraşe/
preşuri (covoraşe), 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, covoare pentru gimnastică / saltele pentru
gimnastică, linoleum.

───────

(210) M 2020 08632
(151) 27/11/2020
(732) FABRICA DE CABINE FOTO SRL,

BD. NICOLAE TITULESCU NR.
25, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
200188, DOLJ, ROMANIA

(540)

DOZO

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.04; 27.05.12; 27.05.17;
03.07.01; 03.07.24; 26.11.03

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, 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.
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.

───────
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(210) M 2020 08634
(151) 27/11/2020
(732) SC PREMIER COM SRL, STR.

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

nativo

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.11; 25.12.25

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

11. Instalaţii sanitare, pişoare (obiecte sanitare),
vane (instalaţii sanitare), instalaţii sanitare
electrice, instalaţii sanitare de baie, aparate
şi instalaţii sanitare, robinete pentru instalaţii
sanitare, conducte pentru instalaţii sanitare,
filtre pentru aparate sanitare, instalaţii sanitare
pentru closete, instalaţii sanitare şi de baie
şi accesorii pentru instalaţii, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porţelan, obiecte sanitare din oţel inoxidabil,
capace sanitare pentru vasul de toaletă, armături
de scurgeri sanitare pentru duşuri, armături
de scurgeri sanitare pentru bideuri, armături
de scurgeri sanitare pentru băi, accesorii de
scurgere pentru articole sanitare, fitinguri pentru
conducte sanitare de apă, ţevi de scurgere

pentru instalaţii sanitare, aeratoare pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalaţii sanitare), coturi curbate din plastic
pentru ţevi (componente de instalaţii sanitare),
robinete de apă sub formă de părţi de instalaţii
sanitare, ventile de amestec sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare, filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
valve (accesorii pentru instalaţii sanitare),
supape (robinete), componente ale instalaţiilor
sanitare, supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalaţii sanitare).
19. Plăci de porţelan, gresie, faianţă, blocuri
şi suprafeţe de pavaj din gresie ceramică,
parchet stratificat, parchete de lemn, pardoseli
de parchet şi plăci de parchet, parchet din lemn
de esenţă tare, parchet.
24. Mochetă (ţesături).
27. Dale de mochetă, dale de mochetă
cauciucată, dale de baie (mochetă), dale de
pardoseală din mochetă, dale de mochetă pentru
pardoseli, dale de mochetă din material textil,
dale de mochetă din material plastic, întărituri
pentru dale de mochetă.
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 instalaţii sanitare, pisoare (obiecte sanitare),
vane (instalaţii sanitare), instalaţii sanitare
electrice, instalaţii sanitare de baie, aparate
şi instalaţii sanitare, robinete pentru instalaţii
sanitare, conducte pentru instalaţii sanitare,
filtre pentru aparate sanitare, instalaţii sanitare
pentru closete, instalaţii sanitare şi de baie
şi accesorii pentru instalaţii, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porţelan, obiecte sanitare din oţel inoxidabil,
capace sanitare pentru vasul de toaletă, armături
de scurgeri sanitare pentru duşuri, armături
de scurgeri sanitare pentru bideuri, armături
de scurgeri sanitare pentru băi, accesorii de
scurgere pentru articole sanitare, fitinguri pentru
conducte sanitare de apă, ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare, aeratoare pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalaţii sanitare), coturi curbate din plastic
pentru ţevi (componente de instalaţii sanitare),
robinete de apă sub formă de părţi de instalaţii

BRAILEI NR. 5, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SLOBOZIA, 920095,
IALOMIȚA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu 
(Pantone7416C), gri (Pantone cool 
gray 6C)
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sanitare, ventile de amestec sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare, filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
valve (accesorii pentru instalaţii sanitare),
supape (robinete), componente ale instalaţiilor
sanitare, supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalaţii sanitare), placi de
porţelan, gresie, faianţa, blocuri şi suprafeţe de
pavaj din gresie ceramică, parchet stratificat,
parchete de lemn, pardoseli de parchet şi plăci
de parchet, parchet din lemn de esenţă tare,
parchet, mochetă (ţesături), dale de mochetă,
dale de mochetă cauciucată, dale de baie
(mochetă), dale de pardoseală din mochetă,
dale de mochetă pentru pardoseli, dale de
mochetă din material textil, dale de mochetă
din material plastic, întărituri pentru dale de
mochetă, pentru a permite clienţilor sa le vadă
si sa le achiziţioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, şi anume, pliante,
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 si 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 de agenţi de
import-export.

───────

(210) M 2020 08635
(151) 27/11/2020
(732) MARTELINO SHOES SRL,

(540)

MARTELINO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

clase:
25. Clasa 25: Articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului, stihare
(albă), 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 (încălțăminte), cizme pentru
sporturi (încălțăminte), 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),

STR. MOTILOR NR. 20, JUD.
MARAMURES, BAIA-MARE,
430333, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

───────

(210) M 2020 08636
(151) 27/11/2020
(732) WHITELAND IMPORT EXPORT

SRL, STR. DRUMUL DEALUL
BRADULUI NR. 86-120, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, AP. 69,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Marama Domniței
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, dulciuri, medicinale/bomboane,
medicinale, zahăr candel cristalizat de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, digestive pentru
scopuri farmaceutice, gelatină pentru scopuri
medicale, făină lactată pentru bebeluși, băuturi
din lapte de malț pentru scopuri medicale, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză
pentru scopuri farmaceutice, lapte praf pentru
bebeluși, lapte formula pentru sugari, alimente
din lapte praf pentru bebeluși, înlocuitori pentru
laptele matern, lapte-formulă fără lactoză (pentru
sugari), ceai medicinal, infuzii medicinale,
băuturi medicinale, suplimente dietetice pe bază
de germeni de grâu, drojdie pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
drojdie, lapte praf (alimente pentru sugari).
29. Lapte de albumină/proteine din lapte, lapte
de migdale pentru uz culinar, lapte de migdale,
băuturi pe bază de lapte de migdale, aloe vera
preparată pentru consum uman, unt, cremă de
unt, brânză, unt de cacao alimentar, unt de nucă
de cocos, lapte de nucă de cocos, lapte de nucă
de cocos folosit ca băuturi, lapte de nucă de
cocos pentru uz culinar, lapte degresat, lapte
ecologic, smântână (produse lactate), chefir,
lapte bătut, lapte covăsit, lapte de vacă, lapte
de oaie, ouă, gemuri, lapte de iapă fermentat/
cumâs, margarină, lapte, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, produse din lapte,
sana, iaurt, Iaurturi cremoase, Iaurturi aromate,
Iaurt de băut, Iaurt de soia, deserturi din iaurt,
iaurt preparat din lapte de capra, băuturi pe
bază de iaurt, laurturi cu gust de fructe, iaurt
cu conținut scăzut de grăsimi, băutură din lapte
și fructe (milk shake), lapte fermentat, lapte
deshidratat, lapte condensat, fermenți din lapte
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pentru uz culinar, substituenți de lapte, lapte
acru, lapte de orez, lapte de orez pentru uz
culinar, lapte fermentat gătit, lapte de soia, unt
de arahide, înlocuitor de frișcă lichidă sau praf
pentru cafea, fără conținut de lapte, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de lapte cu aromă de
cacao, băuturi pe bază de lapte cu conținut de
cafea, băuturi pe bază de ovăz (înlocuitor de
lapte), băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată, 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 lapte cu cacao, iaurt preparat din lapte de
capră, băuturi aromate pe bază de lapte, lapte
praf pentru scopuri de alimentație, lapte praf
aromatizat pentru preparat băuturi, fermenți de
lapte pentru uz culinar, deserturi pe bază de lapte
artificial, lapte de orez de uz culinar sau pentru
băuturi, gustări pe bază de lapte, brânză din lapte
de capră, budinci pe bază de lapte, deserturi pe
bază de lapte, băuturi pe bază de lapte, shake-uri
din lapte, lapte praf de cocos, lapte praf de soia,
lapte de cânepă, destinat utilizării ca înlocuitor
de lapte, lapte praf de capră, kefir (băutură din
lapte).
30. Pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, chifle dulci, pudră
de tort, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/ prăjituri, zahăr candel
cristalizat, pentru uz alimentar, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvișuri cu brânză (sandvișuri), băuturi din
ciocolată cu lapte, decorațiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, băuturi pe bază de 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,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, prăjituri, fulgi de porumb,
făină de porumb /făină nerafinată de porumb,
biscuiți sărați și uscați (crackers), orz măcinat,
ovăz măcinat, cremă din ouă și lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat, dulce
de leche (dulceață de lapte), arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru torturi/prăjituri, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru băuturi,
feluri de mâncare uscate prin înghețare, având
ca principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,

fondante (produse de cofetărie), gluten preparat
ca produs alimentar, înghețată, lapte congelat,
macarons, biscuiți cu malț, ciocolată cu lapte,
cacao cu lapte, înghețata din lapte, ciocolata fără
lapte, ceaiuri cu lapte, lapte de pasăre, tabletă
de lapte îndulcit, batoane de lapte congelat,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, batoane
de ciocolată cu lapte, dulciuri cu gust de lapte,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
budinci de orez, budinci de Crăciun, budinci
gata preparate, amestecuri pentru prepararea
budincilor, preparate pentru cremă de ouă și
lapte.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitar, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, servicii de informații competitive,
demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de registru
de cadouri, studii de marketing, servicii de
informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relații media,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, promovarea bunurilor
și serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
și farmaceutice și pentru proviziile medicale,
consultanță privind comercializarea de produse,
asistență privind comercializarea produselor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, informare și consultanță cu privire
la comerț, servicii de comerț cu amănuntul,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, servicii de comerț cu
ridicata, servicii de comerț online, servicii de
comerț prin comenzi poștale, demonstrație
de vânzare (pentru terți), intermediere în
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acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
furnizare de informații prin Internet privind
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu iaurturi înghețate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate.

───────

(210) M 2020 08637
(151) 27/11/2020
(732) Deutsche Telekom AG, 140

FRIEDRICH-EBERT-ALLEE,
BONN, GERMANIA

(740) PAUL-GEORGE BUTA, BD. MIRCEA
VODA NR. 35, BL. M27, AP. 17,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MyTelekom
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de semnalizare, de control
(verificare), de salvare și didactice, aparate
si instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
inregistrarea, transmisia, procesarea si redarea
de sunete, imagini, sau date, suporturi de
date magnetice, maşini de calcul, echipamente
pentru procesarea de date şi calculatoare,
discuri compacte, dvd-uri și alte suporturi
pentru înregistrări digitale, software, date stocate
electronic (descărcabile), publicații electronice
descărcabile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
agenții de presă, închirieri de aparate
de telecomunicații, informații în domeniul
telecomunicațiilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, întreținerea programelor
de calculator, servicii it în legătură cu stocarea

electronică de date, închiriere de calculatoare şi
echipament de calculatoare, proiectare de site-
uri web pentru terți, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator, proiectare și
dezvoltare de baze de date, consultanță tehnică
în legătură cu serviciile incuse în această clasă.

───────

(210) M 2020 08638
(151) 27/11/2020
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
AP. 68, BL, 37C, ET. 8, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INDI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment reprezentate de
spectacole muzicale live interpretate de un
artist/formație muzicală, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de divertisment
constând în furnizarea unui site web
cu spectacole muzicale preînregistrate, știri,
articole, recenzii, fotografii și alte informații și
materiale multi-media.

───────
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(210) M 2020 08639
(151) 27/11/2020
(732) SC MAJESTO PREMIUM

SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 221-225-227, COMPLEX
COMERCIAL PROSPER NR.
B4.1B, ET. 4, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

majesto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, maro, galben,
verde, albastru, mov

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, 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, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), 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).

───────

(210) M 2020 08640
(151) 27/11/2020
(732) F.A.M TOP QUALITY S.R.L, STR.

ELENA NR. 18, SAT MOSNITA
NOUA, JUDETUL TIMIS, COMUNA
MOSNITA NOUA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Ondina Concept
(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.

───────
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(210) M 2020 08641
(151) 27/11/2020
(732) ALIN SERVICE DROBETA SRL,

STR. CALOMFIRESCU NR. 85,
JUD. MEHEDINTI, DROBETA-
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

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

(540)

iPiesa.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.04

bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 08642
(151) 27/11/2020
(732) HENZEL ANAMARIA DANA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR.ÎNFRĂŢIRII NR. 19, SAT
DIOSIG, JUD. BIHOR, COMUNA
DIOSIG, BIHOR, ROMANIA

(540)

FLUENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17

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

3. Detergenți comerciali de rufe, detergenți de
rufe pentru curățare de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, emolienți pentru țesături,
fluide pentru curățătorie chimică, lichide pentru
spălarea rufelor, produse pentru înmuierea
rufelor, înălbitor pentru rufe, bile de spălat
rufe care conțin detergent de rufe, balsamuri
pentru rufe, agenți de spălare pentru materiale
textile, agenți de clătire pentru utilizare la
spălarea hainelor, agenți de clătire pentru rufe,
aditivi pentru spălarea rufelor, aditivi pentru
dedurizarea apei de spălat rufe, săpun lichid
pentru rufe, săpun detergent, uleiuri esențiale
utilizate ca parfum în spălătorii, preparate
de condiționare pentru țesături, preparate
pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
preparate pentru spălare de uz menajer, produse
chimice pentru spălarea rufelor, produse
de spălat rufe pentru atragerea murdăriei,
produse pentru a da luciu rufelor, produse
pentru curățarea materialelor textile, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,
produse pentru netezire (apret), produse pentru

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

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
pentru automobile 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,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea pentru piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la piese
pentru automobile, 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
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spălat rufele care atrag coloranții, servețele
antitransfer de culoare, detergenți pentru
curățarea automobilelor, lichide pentru spălarea
parbrizelor, soluții de ștergere, întreținere
și curățare a mașinilor, compoziții pentru
curățarea geamurilor, compoziții de curățare
pentru toalete, compoziții pentru strălucirea
podelelor, compoziții pentru tratarea pardoselilor,
produse de curățat, detergent pentru spălare,
detergenți, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă de
spumă, geluri de curățare pentru wc-uri, lichid de
spălare, lichide antiderapante pentru dușumele,
lichide de curățare, parfumuri pentru automobile,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
preparate de curățare destinate utilizării în
creșterea animalelor, lichid pentru spălarea
vaselor, detergenți pentru mașini de spălat vase
sub formă de gel, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru zidărie, preparate de degresare pentru
motoare, preparate degresante de uz casnic,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
pentru curățarea scurgerilor, preparate pentru
curățarea sticlei, preparate pentru desfundarea
scurgerilor și chiuvetelor, preparate pentru
îndepărtarea grăsimilor, produse de clătire
pentru mașini automate de spălat vase, produse
de curățare dizolvante sub formă de emulsie,
produse de curățare de uz casnic, produse de
curățare pentru parbriz, produse de curățare
sub formă de spume, produse de curățat
pentru cuptoare, produse de curățat pentru
cuști de animale, produse de curățat pentru
toalete, produse de desfundat chiuvete, produse
de înălbire de uz casnic, produse lichide
pentru lustruirea podelelor, produse pentru
curățarea geamurilor [de lustruire], produse
pentru curățarea pardoselilor, produse pentru
curățarea mobilierului, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru desfundarea țevilor de scurgere,
șampon de covoare, soluții pentru curățarea
covoarelor, soluții pentru scoaterea petelor
(agenți de curățare), săpun lichid pentru
spălarea vaselor, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
pentru șters ochelarii impregnate cu detergent,
șervețele umede impregnate cu detergent pentru
spălat vase, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, substanțe de curățare pentru
uz casnic, substanțe naturale de lustruit pentru

podele, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
substanță pentru lustruit podele.

───────

(210) M 2020 08646
(151) 27/11/2020
(732) SAMSUNG ELECTRONICS

(540)

Samsung The Premiere
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Video proiectoare, proiectoare LCD,
proiectoare home theater, proiectoare digitale.

───────

(210) M 2020 08647
(151) 27/11/2020
(732) RATIONAL INTELLECTUAL

HOLDINGS LIMITED, DOUGLAS
BAY COMPLEX KING EDWARD
ROAD, ONCHAN IM3 1DZ, INSULA
MAN

(540)

POKERSTARS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator și programe de
calculator în legătura cu jocuri, jocuri de cărți,
jocuri de capacitate (îndemânare), poker, jocuri
de poker, jocuri de cazino, turnee, competiţii,
spectacole de jocuri și evenimente de jocuri
de noroc sau de pariuri și de poker, platforme
software de calculator pentru reţele sociale în

CO.,LTD., 129, SAMSUNG-RO,
YEONGTONG-GU, SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA
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legătură cu jocuri, jocuri de cărți, jocuri de
capacitate (îndemânare), poker, jocuri de poker,
jocuri de cazino, turnee, competiţii, spectacole
de jocuri și evenimente de jocuri de noroc sau
de pariuri și de poker, aplicaţii software de
calculator în legătură cu jocuri, jocuri de cărți,
jocuri de capacitate (îndemânare), poker, jocuri
de poker, jocuri de cazino, turnee, competiţii,
spectacole de jocuri și evenimente de jocuri
de noroc sau de pariuri și de poker, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri electronice
descărcabile, platforme software de calculator
pentru reţele sociale care pot fi accesate prin
internet, poștă electronică sau pe dispozitive
portabile, mobile, de mană sau tabletă, publicaţii
electronice descărcabile în legătură cu cu jocuri,
jocuri de cărți, jocuri de capacitate (îndemânare),
poker, jocuri de poker, jocuri de cazino, turnee,
competiţii, spectacole de jocuri și evenimente de
jocuri de noroc sau de pariuri și de poker, ochelari
de soare, genţi și carcase adaptate special
pentru a ține sau a transporta orice dispozitiv
portabil de comunicaţii care este un dispozitiv
de ţinut în mână sau de purtat, orice dispozitiv
portabil de calcul cum ar fi un telefon inteligent
(smartphone), orice piesă de echipament de
calcul care poate fi folosit în mână, cum ar fi
un telefon inteligent (smartphone) sau tabletă
computer și orice computer de uz general
conţinut într-un panou cu ecran tactil, suporturi
(carriers) pentru telefoane mobile, cutii pentru
telefoane mobile, suporturi (holders) adaptate
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
mobile, curele pentru telefoane mobile, cartele/
carduri inteligente, carduri magnetice codate,
cartele/carduri electronice de suport de date,
carduri/cartele de incarcare, carduri bancare,
carduri de credit, carduri de debit, carduri cu
cip, carduri/cartele cu valoare stocata, carduri
de plata, carduri/cartele preplatite, carduri care
folosesc memorii magnetice si memorii de
circuite integrate, cârduri care conţin cipuri
cu circuite integrate, suporturi de date cu
cipuri electronice integrate, suporturi de date
cu cipuri cu microprocesoare integrate, carduri/
cartele magnetice preplatite, cârduri/cartele cu
cip codate cu programe folosite pentru aplicaţii
financiare, programe de fidelitate, programe de
recompense si preferinţe de utilizator de card,
carduri de securitate codificate, carduri/cartele
codificate cu caracteristici de securitate pentru
autentificare, carduri/cartele cu amprenta de tip
holograma, unităţi flash USB (USB Flash drives).
41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment televizat, furnizarea de programe de
televiziune, activităţi sportive şi culturale, servicii
de amuzament, servicii de jocuri de amuzament,

servicii de jocuri, servicii de jocuri de noroc,
servicii de pariuri, servicii de casino, servicii
de jocuri de cărți, servicii de jocuri de poker,
furnizare de jocuri de capacitate (îndemânare),
organizarea, producţia si prezentarea oricăruia
dintre serviciile mai sus menţionate, organizare,
producţie si prezentare de turnee, competiţii,
jocuri, spectacole de jocuri, evenimente de
diverstisment, furnizarea oricărui serviciu din
cele menţionate anterior in direct sau la televizor
sau online, dintr-o baza de date de calculator sau
pe internet sau pe dispozitive portabile, mobile,
de mână sau tabletă, servicii de jocuri electronice
furnizate prin intermediul internetului, jocuri cu
cărți cu mai mulţi jucători, camere pentru jocuri
de cărți și jocuri de capacitate (îndemânare),
furnizate live sau pe internet sau la televizor
sau pe dispozitive portabile, mobile, de mână
sau tabletă, organizare, producţie și prezentare
de oricare dintre serviciile menţionate mai sus,
organizare, administrare şi exploatare de servicii
de divertisment, servicii de divertisment TV,
activităţi sportive, activităţi culturale, servicii
de amuzament și evenimente de divertisment,
organizare, administrare şi exploatare de jocuri
de amuzament, servicii de jocuri, servicii de
jocuri de noroc, servicii de pariuri, servicii de
cazino, servicii de jocuri de cârti, servicii de
jocuri de poker, turnee, competiţii, jocuri, jocuri
spectacole şi evenimente, furnizare de servicii
ştiri, servicii de invatare (instruire) în legătură
cu oricare dintre serviciile menţionate mai sus,
furnizare de informaţii cu privire la evenimente
de divertisment și servicii de divertisment, servicii
de divertisment TV, programe de televiziune,
activităţi sportive, activităţi culturale, servicii de
amuzament, jocuri de amuzament, furnizare de
informaţii cu privire la servicii de jocuri, servicii
de jocuri de noroc, servicii de pariuri, servicii
de cazino, servicii de jocuri de cărți, servicii
de jocuri de poker, turnee, competiţii, jocuri,
jocuri spectacole și evenimente, furnizarea de
publicaţii electronice online, informaţii pentru
clienţi și furnizarea de buletine informative
distribuite pe internet, prin poștă electronică sau
pe dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă.

───────
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(210) M 2020 08648
(151) 27/11/2020
(732) SHENG BUSINESS SRL, STR.

AVRAM IANCU, NR. 408J, JUDEŢ
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Sheng

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.15; 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, agenții de import-
export, administrarea vânzărilor, comandă
computerizată de stoc, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucatarie şi recipiente, servicii de
vânzare cu amanuntul şi cu ridicata in legatura
cu pahare, vase de baut şi articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amanuntul şi cu
ridicata in legatura cu căni, 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 vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, articole de parfumerie, cosmetice,
aplicatoare cosmetice, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse pentru toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi,
servicii de vânzare cu amanuntul şi cu ridicata
în legatură cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie şi 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 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,

(591) Culori revendicate: albastru, 
portocaliu,alb, roşu
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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, 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 si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
produse pentru decorarea exterioară a casei,
și anume terase, punți, umbrele de soare,
ceramică, ghivece, jardiniere (nu din hârtie),
bazine, jgheaburi, statui și statuete din piatră,
beton sau teracotă, fântâni și bazine, suport
plante, lumini, produse pentru grădină, grădinărit
și activități în aer liber, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
de uz casnic (mici și mari), produse de mobilier
(în interiorul și exteriorul casei), produse de
iluminat, ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, lenjerie, țesături și textile, articole
de bricolaj, bricolaj, instrumente, produse pentru
mașini și biciclete, administrarea magazinelor,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare.

───────

(210) M 2020 08649
(151) 27/11/2020
(732) RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL, CALEA ARADULUI
NR. 85A, BIROU 2, MEZANIN,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MEGA GROW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificale
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neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe 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 dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08650
(151) 27/11/2020
(732) CRISTIAN VIRGIL ZIMA, STR.

BASTILIA NR. 11, AP. 2B. JUD.
TIMIS, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

7th Nature fiecare
zi este o zi bună

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

(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.

───────

(210) M 2020 08652
(151) 27/11/2020
(732) BIOTEHNOS SA, STR.

GORUNULUI NR. 3-5, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PhysioOne Holistic
Medicine & Sport Therapy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse cosmetice și articole de parfumerie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul pentru
produsele din clasa 3, publicitate.

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,  gheață  (apă 
înghețată).
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.
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41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sanatate și fitness), servicii
oferite de centrele de fitness și centrele de
masaj, organizare de conferințe, expoziții, târguri
cu scop cultural.
44. Servicii de asistență medicală pentru
persoane, servicii de terapie, fizioterapie,
kinetoterapie, masaj terapeutic, solar, servicii de
tratamente de slăbire.

───────

(210) M 2020 08653
(151) 27/11/2020
(732) UBIX ON DEMAND SRL, CALEA

(540)

Alo da

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 14.07.06

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

37. Servicii de instalații.
42. Servicii de platformă web.

───────

(210) M 2020 08654
(151) 27/11/2020
(732) S.C. IRMAR CONSULTING S.R.L.,

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU
NR. 8E, BL. 9, AP. P03, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Augusta Consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.11.12

clase:
35. Administrarea afacerilor, auditare afaceri,
organizarea afacerilor, asistență în afaceri,
studii de afaceri, administrare de afaceri,
cercetări pentru afaceri, informații pentru afaceri,
consultanță în afaceri, supervizarea administrării
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
analiza afacerilor comerciale, promovarea
afacerii (publicitate), investigații pentru afaceri,
cercetări de afaceri pentru noile afaceri, servicii
de intermediere comercială, intermediere de
contracte pentru terți, servicii de intermediere
în achiziții, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vanzării
de produse și prestări de servicii, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare.

───────

VĂCĂREȘTI, NR. 278, BL. 68,
SC. 2, ET. 7, AP. 52, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
2a3f50), roșu (Pantone dd4b38

STR. DINU VINTILA, NR. 5, BL. 4, 
SC. 1, ET. 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08655
(151) 27/11/2020
(732) DASIGUR SRL, STR.

TRANDAFIRUL ROSU NR. 7,
CAM. 2, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

dasigur Soluția planurilor tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

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

39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, transport, organizarea transportului.
40. Multiplicare (tăierea) de chei.

───────

(210) M 2020 08656
(151) 27/11/2020
(732) MASTER LEARNING SRL,

STR. MERISOR NR.102, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900371, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Master Class Academy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.01.03

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

41. Organizare de cursuri, organizare de
cursuri de instruire, organizare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri de
formare, organizare de cursuri de nutriție,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
de cursuri de limbi străine, organizare de cursuri
prin metode autodidactice, organizare de cursuri
de instruire tehnică, organizare de cursuri de
educație fizică, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
organizare de cursuri despre controlul greutății
corporale, organizarea de cursuri de instruire
pentru turiști, organizare de cursuri de instruire
legate de sport, organizare de cursuri de
pregătire în domeniul designului, organizare de
cursuri prin metode de învățare programată,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională, organizare
de cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de cursuri de pregătire în institute de
învățământ, organizare și coordonare de cursuri
de zi pentru adulți, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
organizare de cursuri cu privire la pregătirea

(591) Culori revendicate: gri (HEX 
#404041),roșu (HEX #be1e2d)
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în domeniul administrativ, organizare de cursuri
de formare online cu privire la alimentație,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, organizare de
cursuri de formare cu privire la diete prin internet,
furnizarea educației, servicii de consultanță în
domeniul educației, organizarea de congrese în
domeniul educației, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul educației, acordarea
de premii în domeniul educației, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, asigurare de testări
și evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 08659
(151) 27/11/2020
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STRADA

1 DECEMBRIE, NR. 144-148,
BIROUL NR. 1, ET. 1, JUDETUL
ILFOV, SAT TUNARI, COMUNA
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

AQUA ROCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Apă minerală, apă de izvor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovarea produselor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de comert cu ridicata, servicii de comerț

cu amanuntul, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor, toate
aceste servicii in legatura cu produsele ape de
izvor si ape minerale.

───────

(210) M 2020 08660
(151) 27/11/2020
(732) DORIN-PETRU SILEA, ALE.

TIHUŢA NR. 3, SC. A, AP. 11, JUD.
BISTRITA NASAUD, BISTRIŢA,
010497, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

Minneto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.18

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
băuturi pe bază de cafea, arome de cafea,
capsule de cafea, umplute, preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, 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,

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONA NR 115, BL 15, SC. A, APT.
19, SECTOR 1, BUCURESTI, 010497,
ROMANIA
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mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).

───────

(210) M 2020 08661
(151) 18/12/2020
(732) 23H ONLINE TECH SRL, STR.

POPESTI VEST NR 29, JUD.
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA
ALIN VELICU, STR. STOIAN
MILITARU NR. 40A, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

23h EVENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.04.17; 26.04.18;
26.07.21

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

16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
articole de papetărie și accesorii educative,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate.

───────

(210) M 2020 08663
(151) 27/11/2020
(732) EJOBS GROUP SRL, B-DUL

DIMITRIE POMPEIU, NR. 9-9A,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(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)

Salario Salarii la vedere

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.14

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

9. Simulator (software) pentru calculul salariului,
simulator (software) pentru compararea
salariilor, aplicaţii software descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
programe de calculator, descărcabile, publicații
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, baze de date electronice, baze de date
computerizate, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.
35. Administrarea resurselor umane, servicii de
recrutare, servicii de comparare a salariilor,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
servicii de consultanță privind stabilirea salariilor
și a schemei personalului, servicii de informaţii

(591) Culori revendicate: mov (Pantone 2665
C), albastru închis (Pantone 274 C), roz
(Pantone 190 C), gri
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privind oportunităţile profesionale şi de carieră,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, întocmirea computerizată a statelor
de plată, servicii de prelucrare de date
în domeniul întocmirii statelor de salarii,
oferirea de informații despre recrutare și salarii
prin intermediul unui site web, servicii de
consultanță, prin intermediul unui simulator,
privind calcul si valoarea salariilor, gestionarea
locurilor de muncă, a ofertelor şi solicitărilor
de locuri de muncă, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, managementul
computerizat al fişierelor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, relaţii publice, publicarea de
texte publicitare, scrierea de texte publicitare,
închiriere de spațiu publicitar pe internet pentru
anunțuri de angajare, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale.
42. Dezvoltarea unui program de calculator
pentru calculul salariilor, dezvoltarea unui
program de calculator pentru compararea
salariilor, dezvoltarea unei aplicații software
pentru compararea salariilor, dezvoltarea unei
aplicații software pentru calculul salariilor,
infrastructură ca serviciu (IaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), software ca serviciu
(SaaS), proiectare, dezvoltare, întreţinere si
găzduire de baze de date, proiectare,
dezvoltare, întreţinere si găzduire de site-
uri web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru calculul
salariilor, asigurarea utilizării temporare de
aplicații web, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informaţii, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de informații, găzduire de
portaluri web, cloud computing, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, dezvoltare de platforme software.

───────

(210) M 2020 08664
(151) 28/11/2020
(732) ANNABELLA S.R.L., STRADA

PRINCIPALĂ I NR. 2, SAT SURAIA,
JUD. VRANCEA, COMUNA
SURAIA, VRANCEA, ROMANIA

(540)

NĂSCUT ȘI CRESCUT
ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.06;
25.01.05

(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,
carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, nu vii, păsări, nu vii, carne
de vânat, carne conservată, carne procesată,
carne congelata, cărnuri sărate, pateuri din
carne, bacon, cârnați, mezeluri, untură, ficat,
piftie din carne, burtă, înlocuitori de carne
pe bază de legume, fructe şi legume fierte,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
murături, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, deserturi pe
bază de iaurturi, deserturi pe bază pe fructe,

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL. 14A,  SC 4, AP. 127, SECTOR 1, 
BUCURESTI,  011146, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro deschis, 
crem,maro închis
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deserturi pe bază de lapte, gustări (chips-
uri) pe bază de fructe, gustări (chips-uri) pe
bază de cartofi, gustări (chips-uri) pe bază de
legume, gustări (chips-uri) pe bază de creveţi,
batoane de fructe (alimentare), legume şi fructe
instant, măsline preparate, pastă de măsline,
alge comestibile preparate, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, porumb dulce,
procesat, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, semințe preparate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe şi seminţe, nuci glasate,
jeleuri, dulceţuri, gemuri, marmelade, magiun,
compoturi, paste de tomate, bulion, legume
gătite, lapte, lapte condensat, lapte praf, brânză,
brânză quark, brânză cottage, brânzeturi, unt,
iaurt, sana, chefir, lapte bătut, caşcaval, urdă,
caş, smântână, zer şi alte produse lactate,
produse din lapte, fermenți din lapte de uz
culinar, băutură din lapte şi fructe (milk shake ),
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți) de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de orez, lapte de ovăz, lapte de migdale,
lapte de arahide, suc de lămâie de uz culinar,
produse din soia, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
aperitive alimentare pe bază de soia, înlocuitori
ai margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, tofu, uleiuri alimentare,
uleiuri şi grăsimi comestibile, supe şi baze de
supe, supe la conservă, supe instant, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe
de mare, mâncăruri preparate constând în
principal din carne de vânat, chiftele din
pește, pârjoale din carne (chiftele), feluri de
mâncare preparate din carne, salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri

(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate pe
bază de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi (pastă de pește), carne de vită
preparată, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, rulouri
de varză umplute cu carne, mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
produse din peşte, moluşte, nu vii, produse din
pește preparate, pentru consum uman, icre de
pește,preparate, icre de pește, procesate, scoici,
nu vii, raci, nu vii, crustacee, nu vii, produse din
legume preparate, tahini, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare ca
înlocuitori de ceai, orez, orez instant, făină şi
preparate din cereale, mălai, orz măcinat, ovăz
măcinat, porumb măcinat, hrişcă procesată,
arpacaş pentru alimentaţie umană, cereale
preparate pentru consum uman, seminţe de
cereale procesate, popcorn, gustări pe bază de
cereale, gustări sărate și/sau dulci fabricate din
cereale sub formă expandată și/sau extrudată,
cereale pentru micul dejun, fulgi de porumb,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, gluten preparat
ca produs alimentar, aditivi pe baza de
gluten pentru uz culinar, golden syrup (sirop
auriu), șroturi pentru consum uman, salate de
paste, paste făinoase, spaghete, macaroane,
noodles, colțunași pe bază de făină, pâine,
griș, pesmet, crutoane, produse de brutărie,
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produse de patiserie, aluaturi, produse de
cofetărie, ciocolată, spume de ciocolată, nuci
invelite in ciocolată, paste tartinabile pe bază
de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut redus
de carbohidrați, deserturi (produse de cofetărie),
deserturi (produse de brutărie), bomboane,
prăjituri, biscuiți, fursecuri, halva, turtă dulce,
napolitane, clătite, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, gumă de mestecat,
îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), prafuri instant pentru
creme şi prăjituri, glazuri comestibile, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, malț, maltoză,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
infuzii (nu medicinale), produse apicole, de uz
alimentar, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
bicarbonat de sodiu alimentar, arome alimentare,
altele decât uleiurile esenţiale, esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, propolis de uz
alimentar, semințe prelucrate folosite ca arome
pentru alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sosuri pentru salată, sosuri
pentru paste, maioneză, ketchup de roşii (sos),
mirodenii, ierburi uscate pentru asezonare,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, pizza, sandvişuri,
hot-dog (sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste.
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, plante de aloe vera, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, 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, raci, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi,
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, conuri de hamei,
hamei, insecte comestibile, 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, 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, boabe de soya, proaspete, ovăz, turtă
de oleaginoase / turtă pentru vite, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, legume proaspete,
stridii, vii, 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,
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, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante comestibil, neprocesat, arbuşti/tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase,
spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, nutreţ de
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grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, ştiuleţi
de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, 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.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, 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/suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvaslimonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, 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, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă de roşii (băutură), sucuri de legume
(băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, extracte din
fructe alcoolice, bitter.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori

în alegerea bunurilor şi serviciilor, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marketing, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, publicitate exterioară,
publicitate radio, publicitate prin televiziune,
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, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de produse si anume produse
alimentare si băuturi pentru consum uman,
produse alimentare si băuturi pentru animale,
fructe si legume, produse agricole, flori, plante
naturale, animale vii, (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.

───────

(210) M 2020 08665
(151) 28/11/2020
(732) SC. LAUMAR CONSULTING SRL.,

STR. COZLA NR. 3, BL. B1B, SC.
3, ET. 5, AP. 109, BUCURESTI,
032732, ROMANIA

(540)

GreatEars
(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
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hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
care pot fi programate, aparate auditive pentru
persoane cu deficiențe de auz (proteze auditive),
olive sub formă de piese pentru aparate auditive,
amplificatoare auditive, amplificatoare auditive
de sunet, amplificatoare de sunet (dispozitive
medicale).
35. Publicitate, administrație comerciala, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 08666
(151) 28/11/2020
(732) ADINA MIHAELA SARBU,

BDUL. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 36A, BL. II33, SC. A, ET. 4,
AP.19, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

shriya.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii.
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi și lucrări caligrafice.
35. Publicitate, administrație comercială,
administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, managementul activităților
comerciale, administrarea vânzărilor, informații
de marketing, marketing digital, marketing de
produse, marketing comercial (în afară de
comercializare), prezentare de bunuri şi servicii,
prezentare de bunuri și servicii prin mijloace
electronice, de asemenea în beneficiul așa-
ziselor servicii de achiziții prin intermediul
televiziunii și la domiciliu, prezentare de produse,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, informații
despre vânzarea de produse, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă.

39. Organizarea transportului de lucrări de artă.
───────

(210) M 2020 08667
(151) 28/11/2020
(732) MAGIC MOMENTS FOR YOU SRL,

(540)

DepozitulCasei
(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
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
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

───────

STRADA TUDOR ARGHEZI, NR. 2, 
BL. MS2, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 2, CAMERA 7, JUD.
ARGES, PITESTI, 110372, ARGEȘ,
ROMANIA
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(210) M 2020 08668
(151) 28/11/2020
(732) S.C. PRODCOM SICASAU S.R.L.,

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR. KOSSUTH
LAJOS, NR. 28, AP. 13, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

SIK group

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.02; 26.04.09

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

7. Rampe de încărcare, rampe de ridicare,
rampe metalice de încărcare (mașini), rampe
sub formă de mașini, ciocane hidraulice,
berbeci hidraulici, ciocane electrice, ciocane
pneumatice, ciocane perforatoare, ciocane
industriale (mașini), ciocane cu percuție (mașini),
ciocane (organe de mașini), ciocane mecanice
de forjă, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
mașini de construcție, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini
agricole, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
mașini și aparate de încărcare-descărcare, benzi
de rulare din cauciuc sub formă de piese de
șenile pentru mașini de construcții, benzi de
rulare din cauciuc sub formă de piese de șenile
pentru mașini și aparate de încărcat/descărcat,

roți și șenile pentru mașini, mașini de încărcat cu
șenile.
12. Roți, pneuri și șenile, șenile pentru tractoare,
șenile pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, 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, campanii de marketing, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing promoțional, marketing
digital, marketing direct, marketing de produse,
organizarea de publicitate, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe internet,
producție de materiale publicitare, promovarea
comercială, promovarea afacerii (publicitate),
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
și marketing online, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcții.

───────

SAT ȘICASĂU NR. 60/A, JUD.
HARGHITA, COMUNA ZETEA,
537366, HARGHITA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 2030
C, Pantone 2035 C,), gri (Pantone 4287
C)
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(210) M 2020 08672
(151) 29/11/2020
(732) ASOCIAȚIA VEGANILOR DIN

ROMÂNIA, STR. PODUL ÎNALT,
NR. 2, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041383, ROMANIA

(540)

FunKink Burgers
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
30. Alimente preparate pe bază de tăieței,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
aperitive (tartine), baghete umplute, banane
pané, baozi (chifle umplute), batoane alimentare
pe bază de ciocolată gata de mâncat, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, blat
de pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, boabe de porumb prăjite,
chifle cu gem de fasole, chifle umplute, chifle
înăbușite umplute cu pastă de fasole roșie,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri tortilla, clătite,
chow mein (mâncare de tăiței cu specific
chinezesc), clătite americane, clătite congelate,
clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), enchilada (mâncare gătită cu specific
mexican), fajitas (fel de mâncare mexicană),
feluri de mâncare în special pe bază de
orez, floricele cu caramel, floricele de porumb,
floricele de porumb preparate, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele glasate
cu zahăr, fulgi pita, galuște chinezești umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, găluște de orez,
găluște din orez garnisite cu pastă de fasole
dulce (ankoro), găluști chinezești gătite în abur
(shumai, gătite), găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), 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 rapide preparate
cu grâu, gustări rapide preparate din grâu,
gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări rapide preparate din musli, gustări rapide
preparate din porumb, 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, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri în pâine, hot dog (sandvișuri),
jeleu de hrișcă (memilmuk), jiaozi (găluști
umplute), lasagna, înveliș pentru sandvișuri,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul
este ingredientul principal, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de orez,
mâncăruri criodesicate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, okonomiyaki (clătite sărate japoneze),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și
măslin dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit
în frunze de bambus (zongzi), orez preparat
învelit în alge marine, paella, paste făinoase
umplute, pâine cu umplutură, pătrățele cu
ovăz, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, popcorn
aromat, porumb fript, porumb procesat pentru
floricele, porumb prăjit, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse pentru
gustări preparate din pesmet, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), prăjitură
de orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din făină de soia,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), quiche (tarte
sărate), ramen (fel de mâncare japonez pe bază
de tăiței), ravioli, ravioli (preparate), rizoto, rulouri
umplute, salate de paste, salată de macaroane,
salată de orez, sandvișuri, sandvișuri care conțin
hamburgeri, sandvișuri încălzite la grill, snack-
uri preparate din făină de cartofi, snacksuri
din grâu extrudat, spaghete cu sos de roșii
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la conservă, spaghetti și chiftele, spirale din
porumb, tortillas, turte de mălai fierte într-un
înveliș de frunze, turte de orez sote (topokki),
turte din orez, turte din orez învelite în ciocolată,
tăiței chow mein (mâncăruri pe bază de tăieței),
tăiței prăjiți cu legume (japchae), tăiței ramen,
vafe congelate, batoane de cereale și batoane
energizante, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, aluat din biscuiți graham pentru tarte,
aluat pentru biscotti, aluaturi împletite prăjite,
alune trase în ciocolată, amestec kheer (budincă
de orez), amestecuri de ciocolată caldă, arahide
(produse de cofetărie pe bază de -), arahide
crocante, arome pe bază de ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, boabe de cafea învelite în zahăr,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, budincă
de griș, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme pe
bază de cacao sub formă de produse tartinabile,
cremă de ciocolată pentru pâine, decorațiuni
pentru pomul de crăciun (comestibile), deserturi
cremă instant, deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de crăciun,
dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa),
flan, fondue din ciocolată, fructe de pădure
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi
de patiserie de unt de arahide, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înghețate și
dulciuri, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, panettone
(cozonac italian), pastile din miere cu ierburi

aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse
cu făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine, pâine
indiană, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă de
jeleu, produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, rulouri cu scorțișoară, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre,
vată de zahăr, vla (cremă englezească custard).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
preparate pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2020 08673
(151) 30/11/2020
(732) S.C. NUTRI-GIRO VSM S.R.L.,

STRADA MUŞATINI NR. 22 A, SAT
ARONEANU, JUD. IAȘI, COMUNA
ARONEANU, 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)

Darurile prepeliţei

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 26.01.03; 03.07.19;
03.07.24

clase:
3. Loţiuni după ras, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
preparate de curăţare, substanţe de curăţat
pentru igiena personală, nemedicinale, lapte
demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, paste de dinţi,
săpun deodorant, deodorante de uz uman sau
veterinar, detergenţi, alţii decât cu utilizare în

procesele de fabricare şi în scopurile medicale,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
uleiuri esenţiale, cosmetice pentru sprâncene,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, loţiuni de
păr, luciu pentru buze, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara, geluri
pentru masaj, altele decât cele pentru scopuri
medicale, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, ceară pentru mustaţă, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
preparate fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi
pardoseli, pastă de lustruit bijuterii, preparate
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, pomezi pentru scopuri cosmetice, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), săpun
pentru ras, preparate pentru ras, preparate
pentru strălucire (lustruit), creme de albit pielea,
creme pentru albirea pielii, săpun, săpun pentru
strălucirea textilelor, săpun pentru perspiraţia
piciorului, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecţia solară,
preparate de toaletă, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor.
29. Albumină pentru uz culinar, lapte de
albumină, măduvă de animale alimentară,
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, mezeluri, crochete, ouă, amestecuri cu
conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi comestibile, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, carne uscată
prin îngheţare, carne liofilizată, vânat, nu viu,
gelatină, şuncă, crevurşti pentru hot dog,
gelatină alimentară, untură, pate de ficat, pastă
de ficat, ficat, carne, carne de prepeliţă, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, uleiuri alimentare, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, cărnuri sărate,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, seu alimentar, albuş de ou, gălbenuş de
ou, omletă, rulouri de varză umplute cu carne,
produse din ouă, ouă de prepeliță, ouă de
prepeliță la conservă, produse din carne, carne
afumată, carne de prepeliţă afumată, carne de

(591) Culori revendicate: portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pasăre gătită, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne de prepeliţă gătită,
măruntaie.
30. Cremă din ouă şi lapte, spume pentru
desert (produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, colţunaşi pe bază de făină, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient pastele, feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
îngheţată, macaroane, maioneză, plăcinte cu
carne, sosuri pentru carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, noodles, clătite sărate, clătite,
paste, sos pentru paste, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
pelmeni, plăcinte, pizza, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, budinci, quiche (tartă), ravioli, sosuri
(condimente), tăiţei soba, amestecuri de aluat
nefermentat, înghețate pe băț, nuga, spaghete,
tarte, tăiţei udon, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, tăiței cu ou, aluaturi și
amestecuri din acestea, paste sub formă de foi,
foi de colțunași.
31. Animale vii, ouă pentru incubaţie, fertilizate,
păsări de curte, vii, prepeliţe vii.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu loţiuni după ras, servicii de comerţ în
legătură cu săpun antiperspirant, servicii de
comerţ în legătură cu antiperspirante (articole
de toaletă), servicii de comerţ în legătură
cu aromatice (uleiuri esenţiale), servicii de
comerţ în legătură cu balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, servicii de comerţ în
legătură cu preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, servicii de comerţ în
legătură cu calupuri de săpun de toaletă, servicii
de comerţ în legătură cu calupuri de săpun,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
de curăţare, servicii de comerţ în legătură cu
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, servicii de comerţ în legătură cu
lapte demachiant pentru îngrijire, servicii de
comerţ în legătură cu preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, servicii de comerţ
în legătură cu creme cosmetice, servicii de
comerţ în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, servicii de comerţ în
legătură cu preparate cosmetice pentru slăbit,
servicii de comerţ în legătură cu cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu cosmetice
pentru copii, servicii de comerţ în legătură cu
paste de dinţi, servicii de comerţ în legătură cu
săpun deodorant, servicii de comerţ în legătură
cu deodorante de uz uman sau veterinar, servicii
de comerţ în legătură cu detergenţi, alţii decât cu

utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, servicii de comerţ în legătură cu
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă), servicii
de comerţ în legătură cu şampoane uscate,
servicii de comerţ în legătură cu preparate de
curăţare uscată, servicii de comerţ în legătură cu
uleiuri esenţiale, servicii de comerţ în legătură cu
cosmetice pentru sprâncene, servicii de comerţ
în legătură cu grăsimi pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu loţiuni de păr,
servicii de comerţ în legătură cu luciu pentru
buze, servicii de comerţ în legătură cu rujuri,
servicii de comerţ în legătură cu loţiuni pentru
scopuri cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu preparate pentru machiaj, servicii de comerţ
în legătură cu preparate pentru îndepărtarea
machiajului, servicii de comerţ în legătură cu
machiaj, servicii de comerţ în legătură cu pudră
pentru machiaj, servicii de comerţ în legătură
cu mascara, servicii de comerţ în legătură cu
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, servicii de comerţ în legătură
cu lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu ceară pentru
mustaţă, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru îngrijirea unghiilor, servicii de
comerţ în legătură cu uleiuri pentru scopuri
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
uleiuri pentru curăţare, servicii de comerţ în
legătură cu uleiuri pentru parfumuri şi arome,
servicii de comerţ în legătură cu uleiuri pentru
toaletă, servicii de comerţ în legătură cu vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, servicii de
comerţ în legătură cu preparate fitocosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu lustru pentru
mobilă şi pardoseli, servicii de comerţ în legătură
cu pastă de lustruit bijuterii, servicii de comerţ
în legătură cu preparate de lustruire, servicii
de comerţ în legătură cu ceară de lustruit,
servicii de comerţ în legătură cu creme de
lustruit, servicii de comerţ în legătură cu pomezi
pentru scopuri cosmetice, servicii de comerţ
în legătură cu soluţii de degresare, servicii
de comerţ în legătură cu şampoane, servicii
de comerţ în legătură cu şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), servicii de comerţ în legătură
cu şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), servicii de comerţ
în legătură cu săpun pentru ras, servicii de
comerţ în legătură cu preparate pentru ras,
servicii de comerţ în legătură cu preparate pentru
strălucire (lustruit), servicii de comerţ în legătură
cu creme de albit pielea, servicii de comerţ în
legătură cu creme pentru albirea pielii, servicii
de comerţ în legătură cu săpun, servicii de
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comerţ în legătură cu săpun pentru strălucirea
textilelor, servicii de comerţ în legătură cu săpun
pentru perspiraţia piciorului, servicii de comerţ în
legătură cu preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru protecţia solară, servicii de
comerţ în legătură cu preparate de toaletă,
servicii de comerţ în legătură cu preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, servicii de comerţ
în legătură cu preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, servicii de comerţ în
legătură cu albumină pentru uz culinar, servicii
de comerţ în legătură cu lapte de albumină,
servicii de comerţ în legătură cu măduvă de
animale alimentară, servicii de comerţ în legătură
cu cuiburi de păsări comestibile, servicii de
comerţ în legătură cu caltaboş cu sânge, servicii
de comerţ în legătură cu cârnaţi cu sânge,
servicii de comerţ în legătură cu ulei de oase,
comestibil, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru fabricarea bulionului, servicii
de comerţ în legătură cu fiertură, servicii de
comerţ în legătură cu bulion, servicii de comerţ
în legătură cu concentrate de fiertură, servicii
de comerţ în legătură cu concentrate de bulion,
servicii de comerţ în legătură cu mezeluri,
servicii de comerţ în legătură cu crochete,
servicii de comerţ în legătură cu ouă, servicii
de comerţ în legătură cu amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, servicii de
comerţ în legătură cu grăsimi comestibile, servicii
de comerţ în legătură cu substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, servicii
de comerţ în legătură cu carne uscată prin
îngheţare, servicii de comerţ în legătură cu carne
liofilizată, servicii de comerţ în legătură cu vânat,
nu viu, servicii de comerţ în legătură cu gelatină,
servicii de comerţ în legătură cu şuncă, servicii
de comerţ în legătură cu crenvurşti pentru hot
dog, servicii de comerţ în legătură cu gelatină
alimentară, servicii de comerţ în legătură cu
untură, servicii de comerţ în legătură cu pate
de ficat, servicii de comerţ în legătură cu pastă
de ficat, servicii de comerţ în legătură cu ficat,
servicii de comerţ în legătură cu carne, servicii
de comerţ în legătură cu carne de prepeliţă,
servicii de comerţ în legătură cu piftie din
carne, servicii de comerţ în legătură cu extracte
din carne, servicii de comerţ în legătură cu
carne, conservată, servicii de comerţ în legătură
cu carne, la conservă, servicii de comerţ în
legătură cu uleiuri alimentare, servicii de comerţ
în legătură cu păsări de curte, nu vii, servicii
de comerţ în legătură cu pudră de ouă, servicii
de comerţ în legătură cu cărnuri sărate, servicii
de comerţ în legătură cu cârnaţi, servicii de
comerţ în legătură cu cârnaţi în aluat, servicii

de comerţ în legătură cu preparate pentru supă,
servicii de comerţ în legătură cu supe, servicii
de comerţ în legătură cu seu alimentar, servicii
de comerţ în legătură cu albuş de ou, servicii de
comerţ în legătură cu gălbenuş de ou, servicii de
comerţ în legătură cu omletă, servicii de comerţ
în legătură cu rulouri de varză umplute cu carne,
servicii de comerţ în legătură cu produse din ouă,
servicii de comerţ în legătură cu ouă de prepeliță,
servicii de comerţ în legătură cu ouă de prepeliță
la conservă, servicii de comerţ în legătură cu
produse din carne, servicii de comerţ în legătură
cu carne afumată, servicii de comerţ în legătură
cu carne de prepeliţă afumată, servicii de comerţ
în legătură cu carne de pasăre gătită, servicii
de comerţ în legătură cu carne gătită, la borcan,
servicii de comerţ în legătură cu carne gătită, la
conservă, servicii de comerţ în legătură cu carne
de prepeliţă gătită, servicii de comerţ în legătură
cu măruntaie, servicii de comerţ în legătură cu
cremă din ouă şi lapte, servicii de comerţ în
legătură cu spume pentru desert (produse de
cofetărie), servicii de comerţ în legătură cu aluat,
servicii de comerţ în legătură cu sosuri pentru
salată, servicii de comerţ în legătură cu colţunaşi
pe bază de făină, servicii de comerţ în legătură cu
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele, servicii de comerţ
în legătură cu feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, servicii de comerţ
în legătură cu îngheţată, servicii de comerţ în
legătură cu macaroane, servicii de comerţ în
legătură cu maioneză, servicii de comerţ în
legătură cu plăcinte cu carne, servicii de comerţ
în legătură cu sosuri pentru carne, servicii de
comerţ în legătură cu mâncăruri preparate pe
bază de tăiţei, servicii de comerţ în legătură
cu noodles, servicii de comerţ în legătură cu
clătite sărate, servicii de comerţ în legătură cu
clătite, servicii de comerţ în legătură cu paste,
servicii de comerţ în legătură cu sos pentru
paste, servicii de comerţ în legătură cu produse
de patiserie, servicii de comerţ în legătură
cu aluat de patiserie, servicii de comerţ în
legătură cu pâtés en croûte (plăcinte), servicii de
comerţ în legătură cu pelmeni, servicii de comerţ
în legătură cu plăcinte, servicii de comerţ în
legătură cu pizza, servicii de comerţ în legătură
cu pudre pentru fabricarea îngheţatei, servicii de
comerţ în legătură cu budinci, servicii de comerţ
în legătură cu quiche (tartă), servicii de comerţ în
legătură cu ravioli, servicii de comerţ în legătură
cu sosuri (condimente), servicii de comerţ în
legătură cu tăiţei soba, servicii de comerţ în
legătură cu amestecuri de aluat nefermentat,
servicii de comerţ în legătură cu înghețate pe băț,
servicii de comerţ în legătură cu nuga, servicii
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de comerţ în legătură cu spaghete, servicii de
comerţ în legătură cu tarte, servicii de comerţ
în legătură cu tăiţei udon, servicii de comerţ în
legătură cu paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, servicii de comerţ în legătură cu tăiței
cu ou, servicii de comerţ în legătură cu aluaturi
și amestecuri din acestea, servicii de comerţ în
legătură cu paste sub formă de foi, servicii de
comerţ în legătură cu foi de colțunași, servicii
de comerţ în legătură cu animale vii, servicii
de comerţ în legătură cu ouă pentru incubaţie,
fertilizate, servicii de comerţ în legătură cu păsări
de curte, vii, servicii de comerţ în legătură cu
prepeliţe vii.
39. Cărăuşie (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, împachetarea cadourilor,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, furnizarea
de informaţii cu privire la serviciile de
depozitare, transport, descărcarea încărcăturilor,
împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08674
(151) 30/11/2020
(732) S.C. CLEVER BUSINESS

(740) S.C. INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
DARUL CĂRŢII

(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).
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

TRANSILVANIA S.R.L., 
STR.CETĂŢII, NR. 39, 
DEMISOL 1, AP.2, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,  400166, CLUJ, 
ROMANIA
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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, organizare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,

organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de târguri legate de publicare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau 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
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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
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
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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,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de

evenimente de divertisment, organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice.
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
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si 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 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 si 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 şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, 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
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), 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
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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, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor

de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si 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 08675
(151) 30/11/2020
(732) S.C. SRQ IDEA S.R.L., STR.

GRUIUL ARGEȘULUI, NR. 3,
BL. 31 B, SC. 1, AP. 13, CAM. 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031671,
ROMANIA

(540)

TETONQ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hărți, hârtie, hărți rutiere, hărți geografice,
hârtie mată, hârtie japoneză, hârtie adezivă,
hârtie reciclată, hârtie sintetică, hârtie
pelur, hârtie caligrafică, hârtie pergaminată,
hârtie țesută, hârtie cretată, hârtie offset,
hârtie absorbantă, hârtie laminată, hârtie
impermeabilă, hârtie milimetrică, hârtie gumată,
hârtie semiprelucrată, hârtie fină, hârtie
termosensibilă, hârtie creponată, hârtie
ondulată, hârtie xerografică, hârtie fluorescentă,
hârtie sugativă, hârtie continuă, hârtie
calandrată, hârtie manila, hârtie ivoar, hârtie
electrostatică, hârtie securizată, hârtie washi,
hârtie cerată, hârtie luminiscentă, hârtie
pergament, hârtie igienică, hârtie cu parafină
(hârtie cerată), cutii pentru hărți, hărți de
traseu, hârtie de fax, postere din hârtie, hârtie
pentru copt, șervețele din hârtie, figuri din
hârtie, figurine din hârtie, hârtie din fibră, hârtie
pentru electrocardiografii, hârtie pentru desen,
hârtie tip biblie, cutii din hârtie, placarde din
hârtie, hârtie pentru raft, embleme din hârtie,
afișe din hârtie, etichete din hârtie, ecusoane
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pentru toaletă, hârtie de împachetat cadouri,
hârtie de împachetat decorativă, hârtie și carton
industriale, mape de hârtie (papetărie), hârtie de
sublimare termică, hârtie supercalandrată pentru
imprimare, etichete adezive din hârtie, hârtie de
uz industrial, hârtie fotografică (nesensibilizată
chimic), decupaje ștanțate din hârtie, dosare
expandabile din hârtie, materiale didactice din
hârtie, stegulețe decorative din hârtie, matrițe
de hârtie parafinată, coli de hârtie (papetărie),
hârtie pentru aparate înregistratoare, hârtie de
mătase pentru realizarea hârtiei de calc, hârtie
de mătase folosită ca hârtie de calc (ganpishi),
hărți din materiale plastice flexibile, hârtie de
protecție pentru cuptor, hârtie pentru mașini
de scris, decorațiuni de hârtie pentru masă,
recipiente din hârtie pentru ambalare, etichete
de identificare din hârtie, suluri de hârtie pentru
imprimante, plicuri cu burduf din hârtie, filtre de
hârtie pentru cafetiere, hârtie groasă japoneză
(hosho-gami), hârtie adezivă pentru luat notițe,
coli de hârtie pentru notițe, cârpe de șters din
hârtie, paspartuuri din hârtie pentru fotografii,
pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de hârtie
pentru ambalat, pungi de ambalat din hârtie,
lenjerie de masă din hârtie, etichete din hârtie
pentru cadouri, șervețele din hârtie pentru față,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, pungi din
hârtie pentru alimente, șervețele de buzunar
din hârtie, hârtie de scris cu antet, hârtie
rezistentă tip sulfat (kraft), hârtie pentru cărți
de adrese, hârtie pentru imprimante cu laser,
sculpturi confecționate din hârtie mestecată,
hârtie pentru imprimare cu laser, pungi de hârtie
pentru cadouri, fețe din hârtie pentru masă,
fețe de masă din hârtie, fețe de masă de
hârtie, pungi și saci de hârtie, suporturi din
hârtie pentru pahare, suporturi pentru agrafe
de hârtie, individualuri din hârtie pentru masă,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, suporturi
de pahare din hârtie, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale de ambalat din produse
pe bază de minerale care înlocuiesc hârtia,
hârtie care se așează la baza plantelor pentru
a le proteja (agricultură), obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, omikuji (bilete norocoase sacre)
(benzi de hârtie imprimate, folosite pentru
prezicerea viitorului), saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
benzi din hârtie sau cartele pentru înregistrarea
programelor de calculator, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, recipiente pentru mâncare la pachet din

din hârtie, batiste de hârtie, hârtie pentru
șervețele, fanioane de hârtie, insigne de hârtie,
hârtie pentru tipar (hârtie pentru șapirograf),
clipsuri pentru hârtie, hârtie tip fagure, hârtii cu
antet, hârtie cu antet, hârtie pentru fotocopiere,
hârtie pentru plicuri, hârtie de mascare, benzi
din hârtie, dantelă de hârtie, hârtie hârtie
luminiscentă, prosoape de hârtie, stegulețe din
hârtie, bavete din hârtie, batistuțe de hârtie,
aplicații din hârtie, hârtie pentru căptușire, hârtie
pentru mimeograf, cornete (de hârtie), hârtie de
ambalaj, hârtie pentru electrocardiografe, cleme
pentru hârtie, hârtie în vrac, căptușeli de hârtie,
hârtie de blocnotes, hârtie pentru decalcomanie,
blocuri de hârtie, decupaje din hârtie, hârtie și
carton, hârtie de transfer, ghirlande de hârtie,
hârtie de toaletă, hârtie de probe, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru scrisori, hârtie pentru
etichete, hârtie pentru vederi, hârtie pentru
reviste, hârtie de carbon, hârtie de imprimat,
hârtie de ziar, hârtie pentru reproducere,
hârtie de scrisori, hârtie de scris, mostre
de hârtie, hârtie pentru băcănii, hârtie pentru
publicații, rezerve de hârtie, paspartuuri din
hârtie, pungi de hârtie, hârtie de calc, prosoape
din hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie,
hârtie carbon (indigo), hârtie de calc, hârtie
pentru radiograme, hârtie pentru scrisori, hârtie
autocopiativă (papetărie), benzi de hârtie, hârtie
de filtru, șervețele de hârtie, hârtie metalizată
argintie, bannere din hârtie, hârtie rezistentă
la acid, hârtie japoneză (torinoko-gami), role
de hârtie igienică, insigne identificative din
hârtie, hârtie rezistentă la grăsimi, hărți de
perete ilustrate, dischete demachiante din hârtie,
piuneze pentru marcare (hărți), afișe tipărite
din hârtie, indicatoare publicitare din hârtie,
hârtie maro pentru împachetare, hârtie de uz
artistic, mașini de tăiat hârtie, hârtie uleiată
pentru umbrele de hârtie (kasa-gami), hârtie
care conține mică, hârtie rezistentă la mucegai,
hârtie milimetrică (produs finit), hârtie imitație
de piele, hârtie liniată (produse finisate), cutii
confecționate din hârtie, panglici din hârtie
creponată, panouri publicitare din hârtie, hârtie
autocopiativă fără carbon, hârtie parfumată
pentru dulapuri, hârtie cu strat cretat, hârtie
pentru ambalarea cărților, agrafe pentru hârtie
(papetărie), hârtie striată (mediu ondulată), role
de bucătărie (hârtie), hârtie de împachetat
alimente, hârtie tăiată cu laser, cutii pliabile
din hârtie, pungi pentru sandvișuri (hârtie),
ambalaje ermetice din hârtie, hârtie pentru
imprimare digitală, invitații tipărite pe hârtie,
hârtie de uz casnic, foi de hârtie (papetărie),
etichete tipărite din hârtie, hârtie aspră (pentru
toaletă), hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
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pulpă de hârtie biodegradabilă, role de hârtie
pentru înregistrarea continuă de date (materiale
tipărite), dispensere automate pentru cleme de
hârtie, pentru birou sau papetărie, foi absorbante
din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, benzi de calculator din
hârtie, nescrise, utilizate pentru înregistrarea
programelor, hârtie pentru pereți despărțitori
glisanți de interior japonezi (fusuma-gami),
ștampile pentru aplicarea timbrului sec pe hârtie
(articole pentru birou), pungi de hârtie destinate
utilizării în sterilizarea instrumentelor medicale,
acoperitoare pentru tăvi de instrumente dentare,
fabricate din hârtie, saci de gunoi din hârtie
sau din material plastic, materiale de ambalare
(amortizare, umplutură) de hârtie sau carton,
hârtie tratată pentru împachetarea florilor și
pentru aranjamente florale, etichete din hârtie
pictată manual, pentru sticle de vin, pungi de
hârtie de uz casnic pentru deșeuri alimentare,
hârtie folosită ca material pentru certificate de
acțiuni (shokenshi), pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, mașini de
pliat hârtia (din categoria articole pentru birou),
hărți de navigație pentru utilizarea pe bărci cu
vele, hârtie de copiat, cu un strat de plastic, pungi
pentru sandvișuri din hârtie sau din plastic, hârtie
destinată utilizării la fabricarea pliculețelor de
ceai, carpete de hârtie pentru cuștile animalelor
de companie, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, mașini de bătut colile de hârtie
pentru birou, plicuri din hârtie sau din carton
pentru sticle, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, hârtie impermeabilă
(alta decât cea utilizată în construcții), hârtie
cerată (alta decât cea utilizată în construcții),
recipiente pentru gheață confecționate din hârtie
sau carton, recipiente pentru ambalare din hârtie
pentru uz industrial, saci de gunoi din hârtie
(pentru uz casnic), învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, hârtie xuan pentru pictură
și caligrafie chineză, ambalaje din hârtie sau
carton pentru sticle, hârtie destinată utilizării la
fabricarea câmpurilor chirurgicale, căptușeli din
hârtie pentru vasul de toaletă, pungi din hârtie
pentru masa de prânz, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, hârtie stratificată cu
ulei siliconic pentru grătare, suporturi din hârtie
pentru pahare de bere, role de hârtie pentru case
de marcat, pungi de cadou, din hârtie, pentru vin,
recipiente din hârtie pentru frișcă și creme, sfori
de hârtie pentru ritualuri japoneze (mizuhiki),
învelișuri din hârtie pentru colaci de wc, suporturi
pentru afișe din hârtie sau carton, cuțite pentru
tăiat hârtie (articole de birou), suporturi de hârtie
pentru pahare de cocteil, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, decorațiuni adezive

de perete, realizate din hârtie, saci din hârtie
pentru coșul de gunoi, hârtie confecționată
din dud japonez (kohzo-gami), căptușeli pentru
sertare confecționate din hârtie parfumată, hârtie
impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj, hârtie
pentru panouri glisante japoneze (shoji-gami),
șervețele de hârtie de pus sub cești, tăvi din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
role de hârtie pentru mașini de calcul, benzi din
hârtie pentru mașini de calcul, hărți de perete
ilustrate de uz didactic, cuțite pentru tăiat hârtie
ca parte a aparatelor de tăiat hartie, pentru birou,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
hârtie de copiat (articole de papetărie), hârtie
folosită pe mesele de examinare, etichete din
hârtie pentru recuperarea bagajelor, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, suporturi pentru
hârtie (articole de birou), protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, cutii de transport
realizate din hârtie, litere și cifre realizate
din hârtie, decorațiuni de petreceri din hârtie
metalică, cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor,
hârtie pentru confecționat pungi și sacoșe, cutii
din hârtie pentru depozitarea felicitărilor, pungi
de hârtie de uz casnic, șervete din hârtie
de uz cosmetic, huse de mobilier din hârtie,
neajustate, abțibilduri din hârtie aplicate prin
călcare, hârtie sintetică pentru copiatoare și
imprimante, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, ghirlande decorative din hârtie pentru
petreceri, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, hârtie de împachetat cadouri de crăciun,
etichete de hârtie cu ștergere umedă, hârtie
cerată pentru imprimarea de obligațiuni, hârtie
reciclată pentru copiatoare și imprimante, funde
din hârtie pentru ambalat cadouri, cutii din
carton sau din hârtie, coperte (coperți) din hârtie
pentru cărți, hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, recipiente de depozitare fabricate din
hârtie, cadre din hartie pentru rame fotografice,
artă murală din hârtie în 3d, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, hârtie pentru
ambalat rezistentă la grăsimi, plicuri cu burduf
din hârtie cartonată, hârtie folosită în industria
artei grafice, hârtie pentru ambalarea prafului de
pușcă, tocătoare de hârtie (articole de birou),
bandă adezivă pentru hârtie și carton, hârtie
confecționată din dud japonez (tengujosi), hârtie
pentru cărți de vizită (semifinisat), materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, materiale din hârtie pentru
lucru manual, hârtie care permite transferul de
căldură, pungi de hârtie folosite la coacere,
materiale de împachetat confecționate din hârtie,
hârtie japoneză pentru lucrări de artizanat,
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bannere de afișaj realizate din hârtie, hârtie
igienică sub formă de rolă, funde decorative din
hârtie pentru împachetare, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, produse pentru față
fabricate din hârtie, agrafe de birou pentru
hârtie, șervetele de masă din hârtie, individualuri
de masă din hârtie, materiale pentru filtrare
din hârtie, lenjerie de masă din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, șervețele de masă
din hârtie, pancarte din hârtie sau carton,
traverse de masă din hârtie, etichete din hârtie
sau carton, șervețele de toaletă din hârtie,
planșete cu clamă pentru hârtii, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, umplutură de hârtie sau
carton, bavete cu mâneci, din hârtie, filtre de
cafea din hârtie, hârtie creponată pentru uz
casnic, supracoperte din hârtie pentru dosare,
plicuri de hârtie pentru împachetare, coperți
din hârtie pentru rapoarte, saci poștali fabricați
din hârtie, hârtie pentru certificate de acțiuni,
hârtie pentru coperți de carte, cutii din hârtie
pentru cadouri, lucrări de artă din hârtie, foi
de hârtie pentru ambalat, etichete de agățat
din hârtie, punguțe de hârtie pentru împachetat,
hârtie de pliat pentru origami, hârtie metalizată
de împachetat cadouri, bavete din hârtie pentru
bebeluși, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
cutii pentru pălării, din hârtie, prosoape de hârtie
pentru față, ambalaj de cadouri din hârtie, hârtie
pentru pungi și saci, etichete din hârtie pentru
bagaje, benzi de hârtie fantezie (tanzaku), sigle
de firme din hârtie, hârtie pentru copiatoare
și imprimante, carduri de fidelitate din hârtie,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, semne
de carte din hârtie, filtre de apă din hârtie,
decorațiuni de perete din hârtie, decorațiuni din
hârtie pentru alimente, decorațiuni din decupaje
de hârtie, ornamente de hârtie pentru torturi,
pungi din hârtie pentru cadouri, pungi de
hârtie pentru cumpărături, hârtie de căptușire
pentru împachetare, hârtie folosită la fabricarea
tapetului, hârtie pentru scrisori (produse finite),
prosoape de hârtie pentru mâini, cutii din hârtie
sau carton, hârtie din pastă de lemn, pungi de
gunoi din hârtie, recipiente de ambalat din hârtie,
recipiente din hârtie pentru ambalat, cutii pentru
ambalat din hârtie, postere montate, reviste cu
postere, albume cu postere, afișe, abțibilduri
(decalcomanii), abțibilduri aplicate prin călcare,
abțibilduri decorative pentru căști, abțibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abțibilduri
pentru bara de protecție a vehiculelor, afișe
publicitare, agende, agende datate, agende de
telefon, agende de întâlniri, agende personale,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), arte
vizuale tipărite, autocolante (articole de
papetărie), autocolante pentru bara de protecție

a mașinilor, bancnote, bannere de afișaj
fabricate din carton, benzi desenate, reviste
de benzi desenate, bilete, bilete pentru
pasageri, bilete tipărite, bonuri valorice, broșuri,
broșuri cu informații farmaceutice, broșuri cu
program pentru colecționat, broșuri tipărite,
broșuri referitoare la jocuri, buletine (materiale
tipărite), buletine de infomare în domeniul
jocurilor și jocurilor de noroc, buletine de știri
(materiale tipărite), buletine informative, caiete
de muzică, caiete pentru punctaje, calendare,
calendare cu foi detașabile, calendare de
perete, caricaturi de ziar (materiale tipărite),
caricaturi, carduri preplătite pentru cumpărături,
necodificate magnetic, carduri educative, carduri
de debit fără codificare magnetică, carduri de
credit fără codificare magnetică, carduri de
cadouri, carduri de baseball, carduri cu mesaje
de mulțumire, caractere letraset, caractere cu
transfer direct, capace de sticle de lapte (de
colecție), calendare tipărite, calendare pentru
postul crăciunului, cărți, carnet cu invitații
detașabile pentru petreceri, carnete cu informatii,
carnete de cec, carnete de cecuri, etuiuri
pentru carnete de cecuri, carnete de notițe
pentru reporteri, carnețele de notițe pentru
rețete, cartele de telefon preplătite, necodificate
magnetic, carnețele pentru notat punctele la
jocurile pe echipe, cartele pentru înregistrarea
scorului, cărți care conțin mostre de articole
pentru acoperirea pereților, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cărți cu modele de tapet,
cărți cu mostre de tapet, cărți poștale și
cărți poștale ilustrate, cărți poștale pentru
a scrie scurte mesaje sociale, cărți poștale
lenticulare, cărți poștale ilustrate, cărți poștale
cu răspunsuri tipărite, cărți pentru semnături,
cărți manuscrise, cărți de vizită, cărți de telefon,
cărți de onoare, cărți de oaspeți, cărți de joc
cu întrebări, cărți de colorat pentru adulți, cărți
de colorat, cărți de adrese, cataloage de firme,
cataloage cu hoteluri, cataloage, cartonașe
tipărite cu numere de masă pentru ocazii
speciale, cartonașe tipărite cu nume pentru
ocazii speciale, cartonașe pentru înregistrarea
scorului, cartonașe pentru schimb, altele decât
cele pentru jocuri, cartonașe nescrise, cartonașe
informative tipărite, cartonașe imprimate,
cartonașe ilustrate, cartonașe de schimb,
cartonașe de rețete imprimate, cartonașe
de colecționat din domeniul sporturilor,
cartonașe de colecție, cataloage pentru
comenzi prin poștă sau poștă electronică,
cataloage pentru cumpărături la domiciliu,
cataloage referitoare la software de calculator,
cecuri, cecuri bancare, cecuri de călătorie,
certificate (cupoane) cadou, certificate și
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diplome tipărite, chestionare tipărite, circulare
religioase, colaje, compendii în domeniul juridic,
comunicate de presă tipărite, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
coperte (coperți) de reviste, coperți pentru
carnete de cecuri, coperți pentru pașapoarte,
tipare pentru croitorie, cupoane, cupoane pentru
reduceri, cupoane valorice, cupoane valorice
tipărite, cursuri tipărite, cuvinte încrucișate,
decalcomanie tridimensională pentru orice tip
de suprafețe, decalcomanii, decalcomanii de
perete, decalcomanii imprimate pentru broderii
sau aplice din țesături, decalcomanii la cald,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, diagrame tipărite, diplome de premiere
tipărite, diplome imprimate, documente de
prezentare tehnica, echipamente pentru jocuri
de interpretare de roluri sub formă de
manuale, embleme imprimate, embleme tipărite
(decalcomania), etichete autocolante, etichete
cu adrese, etichete din carton, etichete tipărite
pentru bagaje, etichete umoristice tipărite pentru
sticle de vin, etuiuri pentru pașapoarte, felicitări,
felicitări (care însoțesc) cadouri, felicitări
aniversare, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări de crăciun, felicitări imprimate cu
informații electronice stocate, felicitări muzicale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fișe cu
informații, fișe de instrucțiuni de fabricație,
fișe pentru sintetizarea informațiilor, fluturași
informativi, fluturași publicitari, foi de răspuns
tipărite, foi de schimb pentru calendare, foi
pentru anotarea scorului, foi tipărite cu informații,
folii adezive de transfer, formulare (imprimate),
formulare comerciale, formulare de comandă,
formulare de comandă destinate utilizării pentru
cumpărături la domiciliu, formulare în alb,
formulare pentru evidența contabilă, formulare
pentru pariuri, formulare tipărite parțial, fotografii,
fotografii ale jucătorilor pentru colecționari,
fotografii imprimate, fotografii neînrămate și
înrămate, fotografii semnate, fotografii înrămate
și neînrămate, fotografii școlare, ghiduri de
strategie pentru jocuri de cărți, ghiduri de
strategie pentru jocuri video, ghiduri de strategie
sub formă de reviste de jocuri de cărți,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, grafice
tipărite, horoscoape tipărite, huse pentru carnete
de cecuri, imagini aplicate sub formă de
abțibilduri, imprimeuri cu desene animate,
imprimări giclée, tipare pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, indexuri geografice,
indicatoare publicitare din carton, invitații,
invitații (articole de papetărie), invitații la
petreceri, invitații tipărite, invitații tipărite pe

carton, jurnale (articole tipărite), jurnale, jurnale
comerciale, jurnale legate în piele, lecții
tipărite, liste cu adrese, liste de prețuri,
manuale cu instrucțiuni pentru echipamente
de fitness, manuale cu instrucțiuni pentru
sintetizatoare muzicale, manuale de informatică,
manuale de instrucțiuni, manuale de instrucțiuni
pentru educație, manuale de instrucțiuni
pentru jocurile de calculator, manuale de
instrucțiuni referitoare la software de calculator,
manuale de muzică, manuale de referință
pentru calculator, manuale de referință pentru
componente hardware, manuale de utilizare
pentru componente hardware, manuale de
utilizare pentru software de calculator, manuale
de utilizare pentru calculatoare, manuale
destinate instruirii, manuale didactice, manuale
pentru software de calculator, manuale pentru
utilizare software, manuale tipărite, manualele
de utilizare, mape pentru stocare de negative,
material promotional imprimat, materiale de
instruire tipărite, materiale de predare tipărite,
materiale educative și didactice, materiale
tipărite pentru instruire, materiale tipărite
pentru instruire în domeniul telecomunicațiilor,
materiale tipărite sub formă de eșantioane
de culori, meniuri, meniuri tipărite, modele de
broderie, modele pentru tricotat, modele tipărite,
modele tipărite pentru costume, monografii,
notițe tipărite pentru seminare, orare, orare
imprimate, organizatoare personale, pagini de
albume de fotografii, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), palete de culori,
pancarte de carton, panglici cu coduri de bare,
panouri publicitare din carton, panouri publicitare
tipărite, din carton, papetarie imprimata, partituri
tipărite, etuiuri pentru pașaport, periodice,
periodice tipărite, picturi artistice, planificatoare
(articole tipărite), planificatoare zilnice, planuri
arhitecturale, planuri ozalid, planuri tipărite,
planșe de perete, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, pliante în domeniul
vânzărilor imobiliare, plicuri pentru timbre
poștale, povești sub formă de imagini, cărți
poștale, timbre poștale, premii imprimate,
programe de calculator sub formă tipărită,
programe de procesare a datelor în formă
imprimată, programe de studii tipărite, programe
pentru diferite evenimente, programe tipărite,
prospecte, publicații de reclame, publicații
educative, publicații imprimate, publicații
imprimate în domeniul calculatoarelor, publicații
periodice, publicații periodice tipărite, publicații
periodice tipărite în domeniul teatrului, publicații
periodice tipărite în domeniul turismului,
publicații periodice tipărite în domeniul artelor
figurative, publicații periodice tipărite în
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domeniul dansului, publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicații promoționale,
rapoarte de cercetare tipărite, rapoarte
tipărite, rapoarte tipărite privind consumatorii,
rapoarte în domeniul juridic, reclame tipărite,
registre de evidență a cupoanelor, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri color, reproduceri de artă grafică,
reproduceri fotografice, reproduceri grafice,
reviste bulevardiere cu desene, reviste ca
suplimente la ziare, reviste care conțin jocuri
video și pe calculator, reviste cu programul
tv, reviste de benzi desenate, reviste de
calculatoare, reviste de călătorii, reviste de
muzică, reviste de strategie pentru jocuri video,
reviste distribuite în avioane, reviste generaliste,
reviste în domeniul jocurilor și jocurilor de noroc,
rețete tipărite comercializate ca o componentă
a ambalajelor de alimente, reviste (publicații
periodice), reviste juridice, reviste medicale,
reviste pentru fani, reviste profesionale, modele
de scriere (șabloane), scrisori de informare
(tipărite), stampe litografice, suporturi pentru
carnete de cecuri, suporturi pentru carnete
de notițe, tabele de scor, șabloane pentru
haine, tabele de scor pentru golf, tatuaje
temporare, tatuaje temporare (decalcomanii),
tichete (bilete), tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, timbre, timbre comemorative,
timbre poștale comemorative, tipare de croitorie,
tipare de croitorie pentru desenat, tipare de
croitorie pentru schițe, tipare pentru croitorie,
tipare tipărite pentru croitorie, tipărituri, tipărituri
sub formă de imagini, pungi pentru cadouri,
etichete pentru cadouri, cutii din hârtie sau
carton pentru cadouri, ambalaj de cadouri,
ambalaje pentru cadouri, folie de împachetat
cadouri, cutii din carton pentru cadouri, ambalaje
din plastic pentru cadouri, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, bibliorafturi (birotică), distribuitoare de
bandă adezivă (articole de papetărie), clipsuri
retractabile pentru suporturi pentru ecusoane cu
nume (articole de birou), clipsuri pentru suporturi
pentru ecusoane cu nume (articole de birou,
etichete pentru expedierea mărfurilor, etichete
pentru marcare, etuiuri pentru ștampile, fișiere,
organizatoare de birou, articole de papetărie,
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, materiale imprimate, folii
de plastic cu buzunărașe pentru păstrarea
chitanțelor, suporturi pentru dosare, suporturi
pentru cretă, suporturi pentru bani, suporturi
pentru markere, suporturi pentru șevalete,
suporturi pentru fotografii, suporturi de ștampile,
rame pentru fotografii, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, agende de birou,

agende de buzunar, ustensile de corectare
și ștergere, ustensile de scris și ștampilat,
teuri (desen), teuri pentru desen, trasatoare
de unghiuri (instrumente pentru desen), tăvițe
pentru instrumente de scris, suporturi pentru
calendare de birou, suporturi pentru calendare,
suporturi pentru blocnotes, suporturi pentru
benzi adezive, suporturi pentru agrafe, pioneze,
clipsuri, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi din plastic pentru ecusoane (articole de
birou), suporturi de ștampile pentru documente,
suporturi pentru capsatoare, suporturi pentru
carnețele, suporturi pentru cartele de scor pentru
golf, suporturi pentru cartonașe de baseball,
suporturi pentru corespondență, suporturi pentru
corespondeță.

───────

(210) M 2020 08676
(151) 30/11/2020
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC NR. 35,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HEMOROFIX

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
verde deschis

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

5. Preparate farmaceutice și medicale de uz
uman pentru hemoroizi și fisuri anale, substanțe
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
pentru hemoroizi și fisuri anale, suplimente
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dietetice de uz uman pentru hemoroizi și fisuri
anale.

───────

(210) M 2020 08677
(151) 01/12/2020
(732) ELOGISTICS CORPORATION

SRL, STR. TRAIAN NR. 68 A,
CAMERA 3, ETAJ 2, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ELOG

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 29.01.12

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

39. Transportul aerian, transportul cu barja,
transportul cu ambarcațiunile, închirierea de
mașini, transportul cu mașina, servicii de folosire
în comun a mașinii, organizarea de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, cărăușie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea
bunurilor, transportul de mărfuri (transportul

maritim de bunuri), servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenție de
transport, transportul de mărfuri, transportul
protejat al bunurilor de valoare, tractarea,
transportul marin, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, transportul pe calea ferată,
închirierea vagoanelor de cale ferată, închirierea
vagonetelor de cale ferată, transportul fluvial,
brokeraj naval, operațiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare/
înmagazinare, furnizarea de informații cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, transport, transportul și depozitarea
deșeurilor/transportul și depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, furnizarea de informații despre
transport, logistica transporturilor, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite.

───────

(210) M 2020 08678
(151) 01/12/2020
(732) PRITAX INVEST SRL,

(540)

FAIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

(740) MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY
ADVISOR, SOS. BUCURESTI-
TARGOVISTE 11A, SC. A, AP. 4,
BUCURESTI, 013502, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#3bb244, HEX #1d5542, HEX #50c043,
HEX #c6d526, HEX #074f2e), gri (HEX
#d7d7d7)

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 
728C), negru, gri

BULEVARDUL VICTORIEI NR. 22,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550122, 
SIBIU, ROMANIA
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43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri

───────

(210) M 2020 08680
(151) 01/12/2020
(732) AGROSEL SRL, STR.

LAMINORISTILOR NR.268,
JUDEȚUL CLUJ, CAMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,
JUDEȚUL CLUJ, DEJ, 405200, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Eden

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.12

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

31. Puieţi şi seminţe pentru plantare.
───────

(210) M 2020 08681
(151) 02/12/2020
(732) ALIAT INVEST SRL, ALEEA

RĂDĂȘENI NR. 7, BL. 27, ET. 4,
AP. 28, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cămara de acasă

(531) Clasificare Viena:
05.09.03; 05.09.17; 11.03.25; 27.05.01;
27.05.02; 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
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.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
372C, Pantone 2299C, Pantone
2296C), galben (Pantone 903C)

(591) Culori revendicate: maro, 
roșu,portocaliu, alb, verde
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34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08683
(151) 02/12/2020
(732) SICPAST SRL, STR. III NR. 132,

JUDEȚUL CLUJ, COMUNA SIC
SAT SIC, CLUJ, ROMANIA

(540)

Széki házilaska Tăiţei din Sic

(531) Clasificare Viena:
08.07.11; 08.07.03; 05.03.13; 05.05.20;
26.03.04; 27.05.01; 29.01.15

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

30. Paste şi tăiţei, tăiței, tăiței instant, tăiței din
hrișcă, tăiței cu ou, tăiței din amidon, tăiței din
grâu integral, tăiței instant pentru gătit, tăiței
somen (tăiței foarte subțiri din grâu, nefierți),
tăiței soba care se prepară instant, tăiței din
amidon de fasole (harusame, negătite).

───────

(210) M 2020 08684
(151) 02/12/2020
(732) IRIKA KNITTING S.R.L., STR.

BUNA ZIUA NR. 12, BL. A,
PARTER, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

irika knit happens

(531) Clasificare Viena:
09.05.01; 27.05.01; 29.01.12

clase:
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului şi încălţăminte pentru personal medical
şi pacienţi, halate medicale, halate chirurgicale,
halate pentru examinarea pacienţilor, halate
pentru izolare, de uz medical, costume
chirurgicale sterile, haine speciale pentru
săli de operaţie, îmbrăcăminte de protecţie
de uz medical, îmbrăcăminte sterilizată de
uz chirurgical, huse pentru încălţăminte
chirurgicală, bonete chirurgicale, bonete de
protecţie pentru
păr, pentru medici, măşti de protecţie respiratorie
confecţionate din materiale neţesute de uz
medical, măşti medicale, măşti chirurgicale cu
filtru de înaltă protecţie, măşti chirurgicale pentru
protecţie antibacteriană, măşti de protecţie
respiratorie de uz medical, măşti utilizate de
personalul medical, mănuşi de uz medical,
mănuşi chirurgicale, mănuşi de protecţie de
unică folosinţă, de uz medical, mănuşi de
protecţie utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, mănuşi de latex de uz
medical, viziere de protecţie pentru uz medical,
cotiere de uz medical, huse pentru încălţăminte
chirurgicală.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire naturale sau sintetice
pentru utilizare la produsele textile, articole de

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

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

(591) Culori revendicate: roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pasmanterie, mătase filată, lână filată, bumbac
filat, fire şi aţe din cânepă, bumbac, in, iută,
lână, mătase, vâscoză, cocos, fire metalice
pentru broderie, fire elastice de uz textil, fire din
materiale plastice de uz textil, fire din fibră de
sticlă de uz textil, fire de cauciuc de uz textil, fire
sub formă de şnur.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, respectiv panglici şi funde, nasturi,
copci de tip moş şi babă, ace şi ace
cu gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru
păr, păr fals, articole de cusut şi articole
decorative din materiale textile, produse de
mercerie cu excepţia firelor, broderie, şnururi,
brasarde (accesorii de îmbrăcăminte) , ace de
brodat, de cusut, de stopat, de tricotat, de
cizmărie, ace pentru maşina de cusut, andrele,
croşete, broşe (accesorii de îmbrăcăminte),
capse, capse (dispozitive de încheiere) pentru
încălţăminte, îmbrăcăminte, lenjerie de pat,
catarame pentru îmbrăcăminte și încălțăminte,
catarame de curea, carcase adaptate pentru
păstrarea andrelelor, dantele, degetare pentru
cusut, fermoare, cutii de croitorie, cutii de
ace, seturi de cusut, elastic pentru utilizare
în croitoria de damă, încheietori pentru
îmbrăcăminte, franjuri, funde ca articole de
mercerie, mărgele pentru meşteşuguri, matriţe
pentru ciucuri, articole de mercerie (cu excepţia
firelor), nasturi, paiete pentru îmbrăcăminte,
copci (mercerie), carabine, panglici (mercerie),
panglici pentru încreţit perdele, panglici pentru
medalii, panglici pentru păr, perniţe de ace,
panglici şi funde, nu din hârtie, pentru împachetat
cadouri, perniţe de umăr pentru îmbrăcăminte,
suporturi pentru gulere, cordoane pentru
îmbrăcăminte, ocheţi pentru îmbrăcăminte și
încălţăminte, borduri pentru îmbrăcăminte,
închizători pentru îmbrăcăminte și încălţăminte,
rozete (pasmanterie), rame pentru articole
croşetate, picouri (dantele), şnururi pentru
pasmanterie, şnururi pentru bordat, suporturi de
ochiuri pentru tricotat, benzi cu arici (articole
de mercerie), benzi elastice pentru fixarea
manşetelor, benzi pentru pălării, benzi de întărire
pentru croitorie de damă, elemente de fixare
pentru bretele (materiale de croitorie), petice
termoadezive, bobine pentru aţa de broderie
sau lână (nu componente de maşini), ornamente
pentru îmbrăcăminte, şireturi de încălţăminte,
urechi pentru şireturi de încălţăminte.

───────

(210) M 2020 08686
(151) 02/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Pa gripă ! Pa răceală !
(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
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paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, 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 de uz
uman şi veterinar, 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 08687
(151) 02/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Un duo campion !
(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
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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 și
veterinar, săpunuri antibacteriene, 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 de uz
uman şi veterinar, 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 08688
(151) 02/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Fiecare pas te
duce mai departe

(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
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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 și
veterinar, săpunuri antibacteriene, 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 de uz
uman şi veterinar, 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 08689
(151) 02/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Răcit sau gripat ?
Acţionează şi ai scăpat !

(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 și
veterinar, săpunuri antibacteriene, 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 de uz
uman şi veterinar, 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 08690
(151) 02/12/2020
(732) IOAN CRISTEA, ALEEA

(540)

generația lui John

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 26.01.03; 26.01.05;
29.01.14

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

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

───────

(210) M 2020 08691
(151) 02/12/2020
(732) SC SELGROS CASH & CARRY

SRL, CALEA BUCUREŞTI NR. 231,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500299,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FRANCESCA DE MASSI

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.15; 27.05.24

(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,
serviete, serviete diplomat, genţi, genţi de
voiaj, genţi de mână, genţi pentru plajă,
genţi pentru sporturi, etuiuri pentru cărţi de

RÂŞNOVENILOR NR.1, BL. 54,
SC.C, ET.4, APARTAMENT 59,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100474, PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albstru deschis 
(HEX#afdce8), portocaliu (HEX 
#e85924),albastru (HEX #edeff1), 
negru (HEX#0b0b0b), gri
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vizită, huse de îmbrăcăminte pentru călătorie,
etichete de bagaje, sacoşe pentru cumpărături,
sacoşe pentru cumpărături cu roţi, portofele,
poşete, rucsacuri, rucsacuri rigide, ghiozdane
şcolare, geamantane, geamantane cu roţi,
valize, umbrele de ploaie şi de soare.

───────

(210) M 2020 08692
(151) 02/12/2020
(732) SC DREAM TAXI SERV SRL, STR.

REGINA MARIA NR. 4, BL. COZIA,
SC. B, AP. 18, ET. 7, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

papa dream
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 02.01.11; 02.01.23;
11.01.02; 29.01.14

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

35. Servicii de comandă online de bunuri
și servicii pentru terți, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu, servicii
de preluare comenzi pentru cumpărături la
domiciliu prin call center, online și prin aplicații
mobile, provocarea vânzărilor de bunuri și
servicii pentru terți în domeniul furnizării de
alimente și băuturi, furnizarea de informații
privind ofertele de bunuri și servicii în domeniul
furnizării de alimente și băuturi în baze de
date cu acces interactiv și plasarea imediată a
comenzilor, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de produse alimentare, băuturi
și produse agricole, sondaje de opinie în
domeniul restaurantelor, servicii de publicitate
pe internet pentru restaurante, furnizarea de

recenzii generate de consumatori în scopul
analizei consumatorilor, servicii de achiziție de
comenzi pentru restaurant, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii în domeniul restaurantelor.
39. Servicii de livrare la domiciliu pentru
restaurante și alți terți precum: farmacii,
magazine alimentare și nealimentare, pet shop
(transport), livrare de alimente și băuturi
pregătite pentru consum (transport), servicii de
transport rutier pentru mărfuri ușoare, servicii de
șoferi.

───────

(210) M 2020 08694
(151) 02/12/2020
(732) MATEI D.SILVIU PFA, STR.

HELESTEU NR. 86, JUD.
IALOMITA, COMUNA COSERENI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

FRAȚII MATEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.13.04; 03.13.24;
29.01.12

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

30. Miere naturală.
───────

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
7628C), verde (Pantone 369 C), alb, 
negru

(591) Culori revendicate: galben 
(Pantone3514C), negru
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(210) M 2020 08696
(151) 02/12/2020
(732) SORIN RAIA, SOS. PANTELIMON

NR. 144, BL. 102A, SC. C, ET. 7,
AP. 121, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MASKEDEMOJI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.01.05; 01.03.02;
01.03.12; 01.11.12; 29.01.14

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

9. Măști de protecție, măști de protecție
respiratorie pentru purificarea aerului.
16. Tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, abțibilduri (papetărie), șabloane
(papetărie), materiale didactice și educative.
28. Jocuri de construcție, măști (obiecte de
divertisment).

───────

(210) M 2020 08699
(151) 02/12/2020
(732) DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA SRL, STR. UNIRII,
NR. 4A, JUDEŢ DOLJ, SEGARCEA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SCARA B, AP. 10,
JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CLIPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2020 08700
(151) 02/12/2020
(732) DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA SRL, STR. UNIRII,
NR. 4A, JUDEŢ DOLJ, SEGARCEA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SCARA B, AP. 10,
JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SARUT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(591) Culori revendicate: galben, roz, 
albastru,alb, negru
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(210) M 2020 08701
(151) 02/12/2020
(732) MARY-LAVINIA SAIKALY, STR.

CEASORNICULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DON RICCO Chicken Lovers

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01;
03.07.03

clase:
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, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2020 08702
(151) 02/12/2020
(732) MARY-LAVINIA SAIKALY, STR.

CEASORNICULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DON RICCO Chicken Lovers

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01;
03.07.03

clase:
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, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08705
(151) 02/12/2020
(732) ASOCIATIA POVESTEA MEA SRL,

STR. 24 IANUARIE, NR. 11, JUDEŢ
DOLJ, FILIASI, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, SECTORUL 4, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
BIROU A5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Asociația PovesteaMea
Zâmbet pentru suflet!
www.povesteamea.ro

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
02.05.02; 26.11.01

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

45. Servicii sociale destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 08706
(151) 02/12/2020
(732) BOGDAN-ANDREI

DEACONESCU,
STR.CARPENULUI, NR.16G,
JUDETUL ARGES, STEFANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DYA FASHION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

18. Genți, portofele, curele din piele pentru
genți, rucsacuri, serviete.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele din piele pentru îmbrăcăminte.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerț cu
amănuntul si on line pentru produsele din clasa
18 si 25.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu,
albastru, alb
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(210) M 2020 08707
(151) 02/12/2020
(732) SC ACUBOND FATADE SRL, STR.

MIRCEA CEL BATRAN NR. 81,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100070, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ACUBOND www.acubond.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.03; 29.01.04

clase:
6. Materiale metalice de construcții și elemente
din metal.

───────

(210) M 2020 08708
(151) 02/12/2020
(732) DAAC-ECO-PLANT S.R.L., CALEA

IEȘILOR NR. 10, CHISINAU,
MD-2069, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

DAAC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de inspectare, de
salvare şi didactice, aparate şi instrumente

pentru conducerea, comutarea, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei
sau utilizării energiei electrice, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor, suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de
calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de calcul,
calculatoare şi dispozitive periferice pentru
calculatoare, echipament pentru prelucrarea
informaţiei, calculatoare, componente şi
periferice pentru calculatoare (produse tehnice
de calcul), programe pentru calculator
(software), televizoare, radiocasetofoane, DVD-
player-e, combine şi microcombine muzicale,
boxe audio, camere foto, camere video.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrare comercială, lucrări
de birou, regruparea calculatoarelor,
componentelor pentru calculatoare (produse
tehnice de calcul) şi programelor
pentru calculator (software), comercializarea
produselor audio-video, electronice şi
electrocasnice, servicii de export-import,
organizarea expozițiilor de vânzări, gestionarea
afacerilor comerciale referitoare la producerea
de informaţii şi/la calculatoare, servicii referitoare
la administrarea afacerilor pentru procesarea
vânzărilor efectuate prin internet, servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, furnizarea informaţiilor comerciale,
promoţionale şi de consultanţă cu privire la
livrarea şi promovarea mărfurilor, selectarea şi
expunerea produselor, furnizarea informaţiilor
şi consultanţei comerciale şi profesionale
cumpărătorilor potenţiali de mărfuri şi produse,
compilarea şi transcrierea datelor, compilarea
anunţurilor publicitare pentru utilizarea în calitate
de pagini web pe internet, servicii de consultanţă
şi de consiliere referitoare la administrarea
afacerilor, dezvoltarea afacerilor şi dezvoltarea
produselor, servicii de comercializare pentru terți
prestate de magazine specializate.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
servicii de comunicaţii celulare, mobile, prin
satelit şi telefonice, comunicaţii prin intermediul
terminalelor de calculator, comunicaţii prin
intermediul reţelelor de fibră optică, servicii de
comunicaţii pentru transmisii de date, servicii
digitale de comunicaţii, servicii de schimb
electronic de date (transmitere de date), servicii
de poştă electronică, transmisie electronică de
date, imagini şi documente, furnizarea de acces
la serviciile on-line de calculator, servicii de

(591) Culori revendicate: albastru (RAL 5002)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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internet, servicii de acces la datele de la distanţă,
servicii de reţea cu posibilităţi suplimentare
(difuzare), furnizarea conexiunii la reţelele locale
fără fir.
42. Cercetare ştiinţifică, programare pentru
calculatoare, analiza de sistem la calculator,
arendarea timpului de calculator, închirierea
serviciilor web pentru acces la baza de date,
furnizarea de calculatoare pentru expoziţii,
elaborarea programelor (software) pentru
computere, elaborare de software, asigurarea
accesului la bazele de date, închirierea
de software de calculatoare, închirierea
computerelor, servicii de reînnoire de software
pentru calculatoare, reglarea de software de
computere, servicii de reînnoire de software,
servicii de restabilirea datelor la computer,
servicii consultative în domeniul tehnicii de
calcul, studiul proiectelor tehnice, crearea şi
dezvoltarea hardware şi software de calculator.

───────

(210) M 2020 08709
(151) 02/12/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STRADA

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
122A, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, AMERICA HOUSE, ET.
8 ARIPA DE VEST, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011141, ROMANIA

(540)

conceptul student +

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

16. Tipărituri grafice, reproduceri și reprezentări
grafice, bilete tipărite, hârtie și carton,
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 ambalat,
caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pentru uz uman.
35. Managementul afacerilor cu privire la artişti,
managementul afacerilor hoteliere, servicii
de relaţii media, servicii de promovare a
producătorilor muzicali şi artistici, interpreţi
vocali sau instrumentişti, disk-jockey, publicitate,
inclusiv publicitate on-line, servicii de publicitate
privind industria turismului, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata online, 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 care
sunt 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 ex. site-uri web), organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, lucrări de birou, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
38. Telecomunicaţii, schimb electronic de
mesaje prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet (servicii de comunicație),
comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de teleconferinţe şi
videoconferinţe, transmiterea de fişiere digitale
şi e-mail, transmisie de podcasturi, difuzare
de muzică, transmitere de fișiere digitale prin
mijloace de telecomunicaţii, furnizarea accesului
la pagini web cu muzică digitală de pe

(591) Culori revendicate: roz (Pantone 
PMS806)
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internet, transmisie video la cerere, difuzarea
de programe radio-tv (programe şi generice
radiotv), flux continuu (streaming) de date.
39. Furnizarea unei baze de date computerizate
on-line în domeniul informațiilor referitoare la
transporturi şi călătorii, servicii de rezervare
de bilete de avion, 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, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
41. Furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, organizarea de competiţii
[educaţie sau divertisment], servicii de tabere
de vacanţă [divertisment], organizare de
spectacole (inclusiv cu circuit închis), servicii
de impresariat, rezervare de locuri pentru
spectacole, închiriere de decoruri pentru
spectacole, divertisment, activităţi culturale,
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), rezervare de bilete la concerte,
servicii ale agenţiilor de bilete (divertisment),
academii [educaţie], organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii de
discotecă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, servicii de amuzament și divertisment,
organizarea de baluri, furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea şi susţinerea de seminarii,
activităţi sportive, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, productie de programe
radio şi tv.
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, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (IT), consultanță în arhitectură,

dezvoltare de platforme de calculator, crearea,
dezvoltare, proiectare și actualizare de pagini
web, proiectare de arte grafice, design industrial,
cercetare tehnologică, 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).
43. Servicii oferite de restaurante şi baruri
pentru servit cafea, snack-baruri, asigurarea de
hrană şi băuturi (alimentaţie publică), servicii
de cazare temporară, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de rezervare de spaţii de
cazare pentru turişti.
45. Servicii furnizate persoanelor fizice legate
de evenimentele sociale, servicii de investigaţii
şi supraveghere referitoare la siguranţa fizică a
persoanelor şi la securitatea bunurilor materiale.

───────

(210) M 2020 08710
(151) 02/12/2020
(732) VLADISLAV ZDROBĂU, STR.

VÎNĂTORILOR NR. 16, CHIŞINĂU,
MD-2028, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

GMD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice,
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică,
garduri metalice de diferite configuraţii cu
lamele orizontale și verticale, garduri metalice
cu lamele bilaterale, garduri metalice cu
lamele tridimensionale, elemente componente
prefabricate metalice pentru garduri metalice,
garduri metalice cu zincare intensivă prin
galvanizare, ansambluri de porți metalice
batante și portițe metalice, balamale ajustabile
pentru porți și portițe metalice, ansambluri
de porţi metalice batante cu balamale
ajustabile, sisteme de închidere-deschidere a
porților metalice batante, sisteme de închidere-
deschidere bi-folding a porților metalice
batante, sisteme de închidere-deschidere
a porților metalice pe verticală metalice,
sisteme de închidere-deschidere a porților
culisante(glisante) și autoportante metalice,
tuburi metalice, seifuri metalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
organizarea expoziţiilor cu vânzări, servicii de
vânzări angro şi cu amănuntul, servicii de
export-import, regruparea produselor metalice,
regruparea în avantajul terților a produselor
metalice prefabricate, elementelor componente
prefabricate pentru garduri metalice, sistemelor
de închidere-deschidere a porților, gardurilor,
porţilor și a portițelor asamblate, ansamblurilor
de porţi cu balamale ajustabile (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor 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, prin intermediul caselor de comenzi şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de
magazine specializate.

───────

(210) M 2020 08711
(151) 02/12/2020
(732) ORGANIC GARDEN SYSTEM

(540)

CULMEA FRUCTELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04

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

29. Fructe uscate, gemuri.
32. Sucuri (băuturi), siropuri pentru prepararea
bauturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul sucurilor, siropurilor pentru prepararea
bauturilor, fructelor uscate și a gemurilor,
servicii de vânzare cu ridicata (cu excepția
transportului acestora) a sucurilor, a siropurilor
pentru prepararea bauturilor, a fructelor uscate
și a gemurilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în domeniul sucurilor, siropurilor pentru
prepararea bauturilor, fructelor uscate și a
gemurilor.

───────

SRL, STR.1 DECEMBRIE 1918,
NR. 15, UI 2, SPAȚIUL 5, 
JUDETUL COVASNA, COVASNA, 
COVASNA,  ROMANIA
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(210) M 2020 08713
(151) 02/12/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BDUL CAROL I NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCURESTI,
020922, ROMANIA

(540)

Own the future. Invest in it.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36.  Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzacţionare financiară.

───────

(210) M 2020 08716
(151) 02/12/2020
(732) DANTIST SRL, STR.

HARMANULUI NR. 63, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KRONSTADT DENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.09.10; 01.01.05;
01.01.09; 24.09.03

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

44. Servicii stomatologice, servicii de
stomatologie, stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie.

───────

(210) M 2020 08717
(151) 02/12/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

(540)

Punem viitorul înainte.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36.  Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzacţionare financiară.

───────

(210) M 2020 08719
(151) 02/12/2020
(732) IOAN MARIUS BORSA, STR.

CULTURII NR. 5, JUD. ALBA,
CUGIR, ALBA, ROMANIA

(540)

ITHAX CONTROL & SAFETY

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 26.05.18

(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, albastru,
negru, alb

SA, BDUL CAROL I NR. 34-36, 
ET.  14, SECTOR 2, BUCURESTI, 
020922, ROMANIA
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(591) Culori revendicate:negru (RAL 9005),
galben (RAL 1018)

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

9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare.

───────

(210) M 2020 08721
(151) 02/12/2020
(732) S.C. LOCASIGA S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 7-9, CAMERA
NR. 1, SC. E, ET. 1, AP. 156,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

ALTAI

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

clase:
8. Ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare
pentru gazon (unelte acționate manual), unelte
agricole manuale, alonje pentru scule de mână,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale, (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice pentru tuns (instrumente
manuale), aparate electrice pentru îndepărtarea
firelor de pe țesături (instrumente manuale),

bandă cu cârlig pentru tragerea cablurilor,
atomizoare acționate manual, de uz industrial
sau comercial, bare de extensie pentru unelte
manuale, barde (scule manuale), bare de tăiat
(scule de mână), baroase, baroase (scule
manuale), bărzi, berbeci (unelte manuale),
unelte de bobinare, burghie, burghie de zidărie
pentru unelte manuale, burghie elicoidale
destinate utilizării cu scule cu acționare manuală,
burghie pentru dulgheri, burghie rotative (unelte
acționate manual), burghie (unelte manuale),
buterole (scule), cadre de ferăstraie de mână,
cadre de ferăstraie pentru metale acționate
manual, capete de șurubelniță pentru unelte
de mână, capete de unelte ascuțite, cârlige
manuale, cavile de matisit, cazmale (unelte),
centuri pentru unelte, chei combinate cu
clichet cap flexibil, chei de bujii, chei cu
clichet (scule manuale), chei pentru filiere, chei
pentru filtre de ulei, chei pentru prezoane,
chei pentru tarozi acționate manual, chei
pentru țevi, chei reglabile, chei tubulare, chei
universale, ciocane, ciocane de lemn și baroase,
cleme de prindere (scule manuale), cleme
utilizate la susținerea pieselor de prelucrat,
clești, clichete (unelte manuale), coarbe (unelte
de mână), coase acționate manual, inele
pentru coase, cosoare (unelte manuale),
concasoare pentru piatră (unelte acționate
manual), cosorașe, cricuri manuale (unelte
manuale), instrumente pentru culesul fructelor,
cultivatoare de grădină cu trei dinți, cultivatoare
manuale pentru grădinărit, cuțit de rindea,
discuri abrazive pentru șlefuit (componente de
unelte acționate manual), dispozitive acționate
manual pentru tăierea țevilor, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate
manual, dispozitive de curățat cartofi (cuțite),
dispozitive de curbat țevi (unelte acționate
manual), dispozitive de fixare pentru tâmplărie
și dogărie, dispozitive de nituire acționate
manual, dispozitive pentru ascuțirea burghielor
(cu acționare manuală), extractoare (scule
de mână), fălci din metal pentru menghine,
feliatoare, acționate manual, ferăstraie acționate
manual pentru nituri, ferăstraie coadă-de-
șoarece (unelte acționate manual), ferăstraie
cu coardă (unelte acționate manual), ferăstraie
de mână, ferăstraie mecanice (scule manuale),
unelte manuale de grădinărit, greble, grape
acționate manual, harpoane, filiere inelare,
inserții de tăiere destinate utilizării cu
scule manuale, instrumente acționate manual,
instrumente de ascuțit, instrumente de fixare și
îmbinare, instrumente de tăiat țevi, întinzătoare
de fire și benzi metalice (scule), lame de
ferăstraie, leviere, lame (scule de mână), lopeți,

(591) Culori revendicate: alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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macete, maiuri (instrumente manuale), mandrine
(scule), mânere de mecanisme cu clichet, mașini
de găurit, mașini de frezat (unelte acționate
manual), mașini de pulverizare (unelte acționate
manual) de uz agricol pentru pulverizarea
insecticidelor, mașini de tăiat, mașini de teșit
(unelte de mână), mașini de tocat, acționate
manual, mașini de tuns, mașini pentru demontat
și tăiat sârmă (acționate manual), mașini
pentru tăiat plăci ceramice (unelte acționate
manual), matrițe de tăiere destinate utilizării
cu scule manuale, matrițe de decupat (unelte
acționate manual), menghine, mistrii, mojare
pentru pisat, pânze de ferăstraie de mână,
patente pentru sârmă (scule manuale), perii
de sârmă (unelte acționate manual), perii din
oțel (unelte de mână), piele de ascuțit, pistoale
de călăfătuire, pile (scule), pompe de aer,
acționate manual, port-matrițe (scule manuale),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satâre, scule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), sule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de burghie
manuale, vătraie, dispozitive pentru răspândirea
îngrășămintelor (unelte manuale).

───────

(210) M 2020 08739
(151) 03/12/2020
(732) B & L CONSTRUCT S.R.L., STR.

MOGOȘEȘTI NR.455, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SATULUNG,
437270, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

TURNATORIE
CLOPOTE BLOTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

6. Statui și obiecte de artă din metale comune,
articole de fierărie, structuri și construcții
metalice transportabile.

───────
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(210) M 2020 08740
(151) 03/12/2020
(732) B & L CONSTRUCT S.R.L., STR.

(540)

BLOTOR

(531) Clasificare Viena:
22.03.05; 27.05.01; 29.01.12

clase:
6. Statui și obiecte de artă din metale comune,
articole de fierărie, structuri și construcții
metalice transportabile.

───────

(210) M 2020 08755
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

(540)

PROFIT ASIGURARE
DE VIATA

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 08777
(151) 04/12/2020
(732) GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)

(540)

Fain&Simplu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Radiouri, fișiere digitale (podcast), podcast-uri
descărcabile.

MOGOȘEȘTI NR. 455, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SATULUNG,
437270, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

VIENNA INSURANCE GROUP 
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET. 2, 3, 
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011835, ROMANIA

SRL, B-FUL FICUSULUI NR. 44A,
ET. 4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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35. Publicitate online, servicii de publicitate
și marketing online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
radiofonică, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, agenții de publicitate.
38. Transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting, comunicare prin bloguri online,
difuzarea de muzică, difuzare de programe radio,
difuzare de programe prin internet, furnizarea de
forumuri online.
41. Furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, divertisment
muzical, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de scriere pentru bloguri, editare
de publicații, editare de texte scrise, divertisment
on-line.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
conținut digital, și anume jurnale și bloguri online,
proiectare de lucrări creative audiovizuale.

───────

(210) M 2020 08829
(151) 23/12/2020
(732) STIMPEX S.A., STR. NICOLAE

TECLU, NR. 46-48, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032638, ROMANIA

(540)

98+NanoActiv
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Măşti de protecţie.

───────

(210) M 2020 08838
(151) 08/12/2020
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

(540)

DRACULA Fun Park
(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, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), jachete cu glugă (parka).
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de parcuri de amuzament (divertisment),
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.

───────

STR. TEILOR NR. 27, JUD. ILFOV,
COM. CHIAJNA, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2020 08847
(151) 10/12/2020
(732) MAGENTA CONSTRUCT SRL,

STR. BERLIN NR. 4, LOT. 1.1.1,
SPAȚIUL COMERCIAL, ET.
PARTER, JUD. CONSTANTA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

TOMIS VILLA Grand Resort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 26.11.02;
07.01.24; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, 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 legătuă 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.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
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 piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
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 agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
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, 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,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
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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, 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, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalații, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel.

───────

(210) M 2020 08848
(151) 10/12/2020
(732) MAGENTA CONSTRUCT SRL,

STR. BERLIN NR. 4, LOT 1.1.1,
SPAȚIU COMERCIAL, ET.
PARTER, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

TOMIS VILLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 07.01.24

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, 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 legătuă 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.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
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clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
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 piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
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 agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
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
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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, 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,
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, 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, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalații, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel.

───────
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(210) M 2020 08849
(151) 10/12/2020
(732) MAGENTA CONSTRUCT SRL,

STR. BERLIN NR. 4, LOT 1.1.1.
SPAȚIUL COMERCIAL, ET.
PARTER, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

grandresort.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, 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 legătuă 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.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții

imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
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 piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
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 agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
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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, 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,
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, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de

de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
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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, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel.

───────

(210) M 2020 08851
(151) 08/12/2020
(732) ATELIERUL DE SALTELE SRL,

STR. NADES NR. 36, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Atelierul de saltele

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 12.01.03

(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, articole pentru pat de exemplu:
saltele, saltele de dormit, somiere, perne.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, cearșafuri, dosuri de perne, prosoape
din material textil, huse pentru pat, cuverturi,
cuverturi matlasate, huse pentru saltele, lenjerie
de pat, plăpumi de puf, saci de dormit, huse
pentru saci de dormit.
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), covoare pentru gimnastică,
saltele pentru gimnastică.

───────

(210) M 2020 08853
(151) 09/12/2020
(732) S.C. SOLIS FARMA S.R.L., STR.

ROMÂNĂ, NR. 6, JUD. BIHOR,
BEIUȘ, BIHOR, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

SOLIS FARMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.06
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: acetaminofen (pentru
calmarea durerii), acetați de uz farmaceutic,
adjuvanți biologici de uz medical, adjuvanți
chimici de uz medical, adjuvanți pentru
uz medical, agenți antiaritmici, agenți de
administrare de medicamente, agenți de
curățare gastrointestinală, agenți de detoxifiere
în cazul dependenței de medicamente, agenți
de dezintoxicare alcoolică, agenți de inhibare
a evoluției tumorii, agenți de tratare a
insolațiilor, agenți detoxifianți pe bază de
plante, agenți hipolipidici, agenți metabolici de
detoxifiere, agenți parasimpatomimetici, agenți
simpatomimetici, agenți imunoterapeutici pentru
infecțiile bacteriene, agenți stimulatori analeptici,
agenți vâscoelastici de uz oftalmic, ioduri
alcaline de uz farmaceutic, alcaloizi utilizați
ca analgezici, alcool de uz topic, alcool
izopropilic utilizat în scopuri medicale, alifii
medicinale, alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri, amidon de uz
farmaceutic, analeptice, aminoacizi de uz
medical sau veterinar, aminoacizi de uz medical,
analgezice, analgezice administrate pe cale
orală, analgezice antipiretice, analgezice cu
aplicare topică, analgezice de uz farmaceutic,
analgezice de uz medical, anestezice, antiacizi,
antibiotice, antibiotice de uz uman, antibiotice
folosite în detoxifiere, antibiotice pentru utilizare
în stomatologie, anticorpi, antibiotice sub
formă de loțiuni, antidepresive, antidoturi,
antiemetice (antivomitive), antiemetice obținute
din surse vegetale, antiemetice pentru
greața de dimineață, antiflatulente, antigeni,
antihelmintice, antihistamince, antimalarice,
antioxidanți, antipiretice, antispastice, antitoxine,
antispastice antimuscarinice, produse antisolare
(unguente contra arsurilor solare), antitusive,
antivirale, antivirale topice, antivenin pentru
tratarea înțepăturilor, apă de gură (gargare) de
uz medical, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
apă de plumb, argilă de uz farmaceutic,
apă demineralizată de uz medical, aspirină,
argilă naturală pentru scopuri terapeutice, argilă
pentru tratarea bolilor de piele, autoantigeni,
aspirină sub formă de tablete, balsam
analgezic, balsam de buze medicinal, preparate
balsamice de uz medical, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
balsamuri de buze farmaceutice, balsamuri
de uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,

balsamuri medicinale pentru picioare, băuturi
care restabilizează și revigorează organismul,
de uz medical, bicarbonat de sodiu de
uz farmaceutic, blocante ale canalelor de
calciu, brom de uz farmaceutic, preparate
bronhodilatatoare, băuturi cu electroliți ca
substitut de uz medical, băuturi cu electroliți,
pentru scopuri medicale, băuturi din lapte de malț
de uz medical, băuturi minerale de uz medicinal,
calmante, camfor de uz medical, capsule contra
alergiei, capsule de ginseng de uz medical,
capsule de tuse, capsule decongestionante,
capsule din gelatină pentru farmaceutice,
capsule din plante pentru îmbunătățirea
performanțelor masculine, capsule goale pentru
produse farmaceutice, capsule fabricate din
polimeri pe bază de dendrimeri pentru produse
farmaceutice, carbon activ utilizat ca antidot
pentru otrăvuri, cardiotonice, cataplasme, ceai
medicinal, ceai artificial (de uz medicinal), ceaiuri
de slăbit de uz medical, ceaiuri din plante
pentru uz medicinal, celuloză de uz farmaceutic,
preparate chimice de uz farmaceutic, citostatice
de uz farmaceutic, citostatice de uz medical,
cloroform, combinații de săruri de calciu, de uz
farmaceutic, compoziții din plante medicinale de
uz medical, compoziții farmaceutice, comprese
medicamentoase, comprimate antibiotice,
cărbune activat de uz medical, comprimate
de calciu sub formă de supliment alimentar,
comprimate împotriva tusei, compuși pentru
tratarea bolilor respiratorii, compuși pentru
tratarea cancerului, compuși pentru tratarea
sindroamelor asociate afecțiunilor pulmonare,
remedii contra constipației, contraceptive orale,
creioane contra negilor, creme analgezice
de uz topic, creme antibiotice, creme de
corp (medicinale), creme cu hidrocortizon,
creme de corp de uz farmaceutic, creme
de noapte (medicinale), creme de picioare
(medicinale), creme de protecție medicinale,
creme de uz dermatologic, creme de uz
medical, pentru îngrijirea pielii, creme din plante
de uz medical, cremă contra mâncărimilor
(antipruritice), cremă de scutece (medicinală),
cremă de tipul cold cream, de uz medical,
creme (medicinale) aplicate după expunerea
la soare, creme (medicinale) pentru bebeluși
și copii, creme farmaceutice, creme hidratante
de uz farmaceutic, creme medicale terapeutice,
creme medicinale, creme medicamentoase
cu antibiotice, pentru mai multe scopuri,
creme medicinale pentru protecția pielii, creme
medicinale pentru piele, creme medicinale
pentru îngrijirea picioarelor, creme pentru
acnee (preparate farmaceutice), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru bătături și

(591) Culori revendicate: galben, verde,
portocaliu, roșu
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calus, creme pentru mâini de uz medical,
creme pentru stimularea orgasmului, creme
pentru ten (medicinale), creozot de uz
farmaceutic, scoarță de croton, decocturi din
plante medicinale, produse contra degerăturilor,
dezinfectante pentru tractul urinar, diastaze
de uz medical, digestive, diaforetice, digestive
de uz farmaceutic, diluanți de uz medical,
diuretice, diuretice folosite în scopuri de
detoxifiere, drajeuri (medicamente), drajeuri
medicamentoase pentru tuse, drojdie de uz
farmaceutic, dropsuri de salmiac, dropsuri de
uz medical, dropsuri pentru gât, dropsuri
medicamentoase, dropsuri împotriva tusei,
dulciuri farmaceutice, electroliți de uz medical,
elixire pentru ameliorarea astmului, elixire
pentru ameliorarea răcelilor, elixire pentru
calmarea pielii, elixire pentru eczemă, elixire
pentru prevenirea infecțiilor în gât, elixire
pentru prevenirea răcelilor, elixire pentru
psoriazis, elixiruri (preparate farmaceutice),
emetice, enzime digestive, esteri de uz
farmaceutic, eteri de uz farmaceutic, eucalipt
de uz farmaceutic, eteri de uz medical,
expectorante, expectorante cu antitusive, extract
de cantaridă de uz farmaceutic, extracte din
plante de uz medical, extracte din plante
medicinale, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, extracte vegetale de uz
farmaceutic, produse chimico farmaceutice,
farmaceutice injectabile, fermenți de uz
farmaceutic, fosfați de uz farmaceutic, fructe
uscate de cătină chinezească pentru utilizare
în medicina chinezească, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, geluri care previn lipirea
folosite cu dispozitive de drenare a rănilor,
geluri de corp de uz farmaceutic, geluri de uz
dermatologic, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, geluri medicamentoase de corp, geluri
medicamentoase pentru igiena bucală, geluri
pentru stimularea sexuală, geluri spermicide,
geluri topice de prim ajutor, geluri topice
de uz medical și terapeutice, gențiană de
uz farmaceutic, ginseng pentru uz medicinal,
glicerină de uz medical, glucoză de uz medical,
gumă de mestecat cu aromă de mentă
de uz medical, gumă de mestecat de uz
medical, hematogen, hidrocortizon, hârtie pentru
cataplasme cu muștar, hidroxid de magneziu
de uz medical, hormoni de creștere umani,
hormoni de uz medical, ibuprofen destinat
utilizării ca analgezic oral, ierburi medicinale,
ierburi medicinale tradiționale chinezești, ierburi
medicinale uscate sau conservate, implanturi
farmaceutice, imunomodulatori, imunoglobulină
umană, infuzii dietetice de uz medical, infuzii din
plante medicinale, infuzii medicinale, inhalanți,

injectoare de insulină care se vând umplute
cu insulină, insulină, iod de uz farmaceutic,
ioduri de uz farmaceutic, lactoză, laxative,
laxative folosite în detoxifiere, lecitină de uz
medical, cărbune de lemn de uz farmaceutic,
lemn dulce de uz farmaceutic, licorice
chinezească medicinală, loțiune hidratantă de
corp de uz farmaceutic, loțiuni de piele
medicinale, loțiuni de păr medicamentoase,
loțiuni de uz farmaceutic, lăptișor de matcă
de uz medical, lăptișor de matcă pentru uz
farmaceutic, înlocuitori pentru tutun (pentru
uz medical), loțiuni medicamentoase, loțiuni
medicamentoase pentru iritația de scutec,
loțiuni medicinale pentru mâini, loțiuni pentru
ochi, de uz medical, loțiuni pentru protecție
împotriva plantelor otrăvitoare, loțiuni pentru
tratarea bolii piciorului de atlet, loțiuni pentru
protecție împotriva uleiurilor toxice ale plantelor
otrăvitoare, loțiuni pentru îngrijirea pielii (de uz
medical), loțiuni tonice pentru piele (medicinale),
lubrifianți vaginali, lumânări pentru urechi,
magnezie de uz farmaceutic, medicamente,
medicamente anticonvulsive, medicamente
antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente
antipiretice cu efect de sedare, medicamente
antivirale pentru tratarea gripei, medicamente
autonome de uz medical, medicamente
citostatice de uz medical, medicamente
anticancer, medicamente contra alergiilor,
medicamente contra tumorilor, medicamente
hipoglicemice, medicamente homeopate,
medicamente inhibitoare ale tusei, medicamente
pe bază de plante, medicamente pentru acnee,
medicamente pentru ameliorarea alergiilor,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul anginei pectorale,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul aritmiilor, medicamente
pentru boli cardiovasculare utilizate în
tratamentul hipertensiunii, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
infarctului miocardic, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
insuficienței cardiace congestive, medicamente
pentru dereglări intestinale, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
șocurilor, medicamente pentru implantare,
medicamente pentru prevenirea febrei laptelui,
medicamente pentru reglarea ciclului menstrual,
medicamente pentru tuse, medicamente pentru
tratarea bolilor gastrointestinale, medicamente
împotriva migrenelor, medicamente în stare
brută, medicație antifungică, medicație pentru
calmarea arsurilor, medicație pentru diaree,
mentol, mentă de uz farmaceutic, alifie
cu mercur, narcotice sintetice, neoantigeni,
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nutraceutice de uz terapeutic, ovule vaginale,
oxid de magneziu de uz medical, paracetamol,
paraziticide de uz medical, pastile antioxidante,
pastile contra alergiei, pastile pe bază de miere
și plante pentru gât, pastile pentru suprimarea
apetitului, pastile pentru tratamentul acufenei,
peptide sintetice de uz farmaceutic, remedii
contra transpirației picioarelor, picături nazale
de uz medical, picături nazale pentru tratarea
alergiilor, picături pentru urechi, picături pentru
ochi, pilule pentru slăbit, produse farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, săruri de potasiu de
uz medical, poțiuni medicinale, precursoare
antivirale, preparat anestezic injectabil,
preparate androgenice, preparate anestezice
de inhalat, preparate antibacteriene, preparate
antibacteriene pentru acnee, preparate
anticanceroase, preparate antidiabetice,
preparate antiinflamatorii, preparate
antimicotice, preparate antimicrobiene,
preparate antifungice dermatologice pentru
unghii, preparate bacteriene probiotice de
uz medical, preparate biologice pentru
tratarea cancerului, preparate cardiovasculare,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimice împotriva cancerului, preparate
chimioterapeutice, preparate contraceptive
(anticoncepționale), preparate cu amestec de
hormoni, preparate cu amestec de antibiotice,
preparate cu estrogen, preparate cu penicilină,
preparate de uz medical pentru inhibarea
apetitului, preparate dermatologice, preparate
de îndepărtare a verucozităților, preparate
din aloe vera de uz terapeutic, preparate
farmaceutice, preparate din plante de uz
medical, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
părului, preparate farmaceutice pentru utilizare
în oftalmologie, preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea alergiilor, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor cauzate de bacterii,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor inflamatorii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
sistemului nervos, preparate farmaceutice
pentru inhalatoare, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor oculare, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor inflamatorii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor oculare, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru utilizare în
hematologie, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, preparate farmaceutice pentru

hidratarea pielii în timpul sarcinii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul fracturilor osoase, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului, preparate farmaceutice
pentru activarea funcției celulare, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității,
preparate farmaceutice pentru răceală,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii cardiovasculare, preparate hormonale de
uz farmaceutic, preparate imunostimulatoare,
preparate medicinale pentru tratamentul bolilor
infecțioase, preparate medicinale pentru
creșterea părului, preparate oftalmologice,
produs de curățare antibacterian, preparate
și substanțe medicinale, produs antibacterian
pentru curățarea feței, produse antihemoroidale,
produse antifungice vaginale, produse
antiinfecțioase, produse antiinflamatoare,
produse antiurice, zahăr de uz medical, ulei
de ricin de uz medical, ulei de terebentină
de uz farmaceutic, uleiuri medicinale,
unguente antibiotice, unguente antiinflamatoare
homeopate, unguente antiinflamatoare,
unguente de uz farmaceutic, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, unguente pentru hemoroizi,
vaccinuri virale, vaccinuri împotriva gripei,
suplimente pe bază de plante, supozitoare,
supozitoare laxative, tablete de uz farmaceutic,
tincturi de uz medical, tonice (medicamente),
remedii contra transpirației, tratamente
medicinale pentru scalp, truse medicale
de voiaj, ulei camforat de uz medical,
ulei de cocos de uz medical, substanțe
anticoagulante, substanțe anticonvulsive,
substanțe antisifilitice, substanțe astringente,
sulfamide (medicamente), substanțe
hipoglicemice, substanțe farmaceutice
dermatologice, suplimente de calciu, suplimente
alimentare medicinale, sulfat de magneziu de
uz farmaceutic, suplimente dietetice pe bază
de zinc, suplimente homeopate, suplimente
nutritive din amidon adaptate pentru uz
medical, soluții electrolitice de uz medical,
somnifere, soluții sterile pentru scopuri medicale,
soluții farmaceutice utilizate în dializă, sprayuri
antialergice, sprayuri antiinflamatoare, spray-
uri pentru gât (medicinale), spray de gură
medicinal, spray nazal pentru tratarea alergiilor,
sprayuri medicinale, sprayuri nazale de uz
medical, spumă antibacteriană de curățat,
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sprayuri nazale decongestionante, steroizi,
stimulatori psihomotori, substanțe antibacteriene
de uz medical, sedative hipnotice, semințe
de ricin de uz farmaceutic, seruri, semințe
de in de uz farmaceutic, seruri antitoxice,
sirop de tuse, siropuri de uz farmaceutic,
soluții de alginat pentru scopuri farmaceutice,
săruri amare, săruri contra leșinului, preparate
medicale pentru slăbire, săruri de magneziu
de uz farmaceutic, săruri de sodiu de uz
medical, săruri de uz medical, săruri minerale
de uz medical, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, șervețele umede impregnate
cu loțiuni farmaceutice, propolis pentru uz
farmaceutic, proteine regulatoare de uz medical,
pudre medicinale pentru copii, bandaje adezive,
benzi adezive pentru uz medical, bandaje de
uz medical pentru ochi, bandaje chirurgicale,
bandaje adezive pentru rănile pielii, bandaje
elastice (pansamente), bandaje lichide pentru
rănile pielii, bandaje pentru fabricarea mulajelor,
bandaje pentru ochi de uz medical, bandaje
pentru pansat, bandaje pentru urechi, benzi
de strângere (de uz medical), benzi pentru
venele varicoase, benzi dublu-adezive de uz
medical, bureți vulnerari, comprese, comprese
din tifon, comprese pentru ochi, comprese
utilizate ca pansamente, compoziții adezive
pentru uz medical, bumbac hidrofil de uz
medical, bețișoare cu vată pentru uz medical,
pansamente adezive, pansament sterilizat,
materiale pentru pansat, materiale pentru
bandajarea rănilor, materiale absorbante pentru
pansat, leucoplast de uz medical, fire de uz
medical, pansamente pentru răni, pansamente
de prim ajutor, pansamente chirurgicale și
medicale, pansamente chirurgicale, plasturi,
plasturi chirurgicali, plasturi cu medicament,
plasturi transdermali, plasturi pentru bătături,
tampoane de celuloză de uz medical, tampoane
de uz medical, tampoane de vată antiseptice,
tampoane dezinfectante, șervețele antiseptice
impregnate, șervețele de uz medical, tifon
de uz medical, tifon pentru pansamente,
vată de uz medicinal, alcool medicinal, alifii
din plante contra mâncărimilor, destinate
animalelor de companie, alifii din plante pentru
iritațiile pielii, destinate animalelor de companie,
anticoncepționale (produse chimice), săruri
pentru băi de ape minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, ape termale, apă de mare pentru
băi medicinale, apă oxigenată de uz medical,
esteri de celuloză de uz farmaceutic, cilindri
pentru oxigen, cu conținut, de uz medical,
componente sanguine, enzime de uz medical,
elemente radioactive de uz medical, exfoliante
(produse) de uz medical, feromoni, chiloței din

celuloză, de unică folosință, pentru învățarea
la oliță, chiloței de unică folosință, din hârtie,
pentru învățarea la oliță, chiloți absorbanți
pentru incontinență, chiloți de unică folosință
pentru învățarea la oliță (scutece), căptușeli
de chiloți pentru persoanele care suferă de
incontinență, căptușeli din hârtie pentru scutece,
scutece adaptate din celuloză pentru bebeluși,
scutece adaptate din hârtie pentru bebeluși,
scutece chiloței din celuloză, de unică folosință,
pentru copii, scutece chiloței din hârtie, de
unică folosință, pentru copii, scutece chiloței
pentru bebeluși, scutece de înot de unică
folosință pentru bebeluși, scutece-chilot de unică
folosință, pentru bebeluși, învelitori de scutece,
apă de gură pentru uz medical, apă medicinală
de gură, apă de gură medicamentoasă, ape de
gură antiseptice, ape de gură, preparate pentru
igiena orală (medicamentoase), preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, materiale
compozite dentare, apă de colonie, apă de
lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp 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, 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 maini, 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 pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, 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
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cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri
de uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare,
spume de curățare a pielii, 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, 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, cosmetice funcționale, odorizante
de casă, lemn parfumat, conuri parfumate,
săpunuri parfumate, bețișoare parfumate,
potpuriuri parfumate, săculețe parfumate, uleiuri
parfumate, spray parfumat pentru casă,
pietre parfumate din ceramică, conuri de
pin parfumate, sfere parfumate (substanțe
aromatice), spray-uri parfumate pentru lenjerie,
perne umplute cu substanțe parfumate, perne
impregnate cu substanțe parfumate, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului,
sprayuri parfumate pentru împrospătarea
țesăturii, săculeți parfumați pentru mască de
ochi, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
parfumate care eliberează arome sub acțiunea
căldurii, spume de curățare pentru corp.

───────

(210) M 2020 08854
(151) 08/12/2020
(732) S.C. SINTOFARM S.A., STR.

ZIDURI ÎNTRE VII NR. 22, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 023324, ROMANIA

(540)

NEVRALGIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, veterinare și igienice,
dezinfectante.

───────

(210) M 2020 08863
(151) 08/12/2020
(732) LAVINIA MADALINA AMATIESEI,

STR. CRETOIU NR. 16, JUDEŢ
CONSTANŢA, COMUNA VALU LUI
TRAIAN, SAT VALU LUI TRAIAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BOA SHOP & ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
03.11.01; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Produse cosmetice, farduri cosmetice, gene
(produse cosmetice pentru), gene false, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru gene,
par si unghii false, geluri cosmetice pentru ochi,
produse cosmetice pentru sprancene, produse
de curatare pentru perii cosmetice, solventi
pe bază de alcool utilizati ca produse de
curatare, măşti cosmetice, creme cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice pentru bronzare,
eye-liner (cosmetice), trusă pentru cosmetice,
lotiuni tonice (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, anticearcane corectoare (cosmetice),
produse cosmetice naturale, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, pudre compacte
(produse cosmetice), lotiuni cosmetice pentru
faţă, creme cosmetice de mâini, henna pentru
scopuri cosmetice, creioane cosmetice pentru
obraji, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), cosmetice pentru vânzare sub formă
de kit, preparate pentru curăţare impregnate
pe discuri cosmetice, spray-uri de curăţare,
ojă de unghii, gel pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, balsamuri pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, întăritor
pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru unghii
(cosmetice), lipici pentru întărirea unghiilor,
hârtie abrazivă pentru unghii, preparate pentru
repararea unghiilor, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, produse pentru întărirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, unghii false de
uz cosmetic, lac de bază pentru unghii,
materiale de acoperire pentru unghii, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, lac de unghii
de uz cosmetic, strat superior pentru lac de
unghii, produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru epilare și bărbierit, bază
pentru unghii (cosmetice), primer pentru unghii
(cosmetice), dizolvanti pentru lac de unghii
(produse cosmetice), preparate cosmetice care
conțin acid hialuronic, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp.
8. Pile electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, foarfeci (forfecuțe) de unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), capete
cu role pentru pile electronice de unghii,
aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, aparate pentru epilat,

electrice sau neelectrice, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, pensete pentru
îndepărtarea părului, aparate de ras, foarfece,
aparate laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, pile de unghii, clești pentru unghii,
spatule (unelte manuale), aparate de tuns părul,
electrice și acționate cu baterii.
11. Lămpi de unghii, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze solare
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate cu
leduri pentru uscarea unghiilor.
21. Perii cosmetice, spatule cosmetice,
aplicatoare pentru cosmetice, recipiente pentru
cosmetice, suporturi pentru cosmetice, rafturi
pentru cosmetice, ustensile cosmetice si
de toaleta, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, instrumente de mana pentru
aplicarea cosmeticelor, aplicatoare de fard,
bureţi cosmetici, perii pentru unghii, spatule
cosmetice destinate utilizării împreună cu
preparate de epilare, aplicatoare pentru
cosmetice.
41. Servicii de instruire oferite de școlile de
frumusețe, coordonare de cursuri de instruire,
cursuri de cosmetica, cursuri în tehnici de
înfrumusețare, coordonare de cursuri de formare
profesională.

───────

(210) M 2020 08865
(151) 08/12/2020
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

ENDOCRINOLOGIE, BD.
AVIATORILOR NR. 34-38, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Societatea Română de
Endocrinologie SRE
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(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, servicii
oferite de academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor si a reuniunilor stiintifice, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 08866
(151) 08/12/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, CAMERA
17 - 07, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

Preparate cu Semnătură
Steak House comtim

Din tradiția familiei tale!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.16

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

29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspătă,
mezeluri proaspete, uscate, afumate, produse
semipreparate din carne, amestecuri din carne
și legume congelate, mâncare gătită pe bază de
carne, extracte din carne, jeleuri din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2020 08867
(151) 08/12/2020
(732) BLANCRIS SRL, STR. DIACONU

CORESI NR. 7A, JUDETUL
BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Blancris

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, haine și
jachete de blană, mantii de blană, manșoane de
blană.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
portocaliu, alb, negru
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(210) M 2020 08868
(151) 08/12/2020
(732) MATEMANIE SRL, STR. NICOLAE

ONCESCU NR. 1, BL. 105, SC. 1,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

matemanieplus.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale promoționale tipărite pe hârtie
(tipărituri).
35. Publicitate privind derularea cursurilor în
varianta online și clasică.
40. Imprimare fotografică.
41. Organizarea de cursuri online și ofline de
pregătire a elevilor, organizarea de cursuri
(instruire), furnizarea informațiilor în domeniul
educației.
42. Crearea și mentenanța site-urilor web pentru
terți.

───────

(210) M 2020 08869
(151) 08/12/2020
(732) BISTRO LE DOME SRL, P-ŢA

UNIRII NR. 11, SAD B, JUDETUL
TIMIS, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Le Dôme

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

(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.

───────
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(210) M 2020 08870
(151) 08/12/2020
(732) GOODZYLLA WORLDWIDE SRL,

STR. MESTEACANULUI, NR. 18
D, CAMERA 4, ET. 1, JUDETUL
ILFOV, SAT ORDOREANU,
COMUNA CLINCENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

goodzylla Something
BIG is coming your way

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de
servicii şi producătorii de bunuri, în special
în cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, pe internet, a unei varietăţi
de retaileri şi prestatori de servicii, într-
un mall de tip virtual, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze cât
mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetarie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole

şi hrană destinate animalelor de companie,
produse alimentare destinate consumului uman,
băuturi alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată,
mobilă, veselă, decoraţiuni pentru casă, flori,
arbuşti, ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, bagaje,
genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat şi
masă, ceasuri, ochelari de soare, dvd-uri,
cd-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă
şi gradină, scule şi instrumente de mână
acţionate manual, tacâmuri de masă, aparate de
ras, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, focuri de artificii, umbrele,
bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni, obiecte
din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci de
dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi, copci,
flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice, băi de abur, saune și spa-
uri (bazine), scutere, scutere electrice, biciclete,
biciclete electrice, panouri solare, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, generatoare de curent,
aparate electrocasnice, piatră, uși metalice,
usi nemetalice, generatoare de electricitate,
generatoare de curent (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, outlet-uri, mall-uri,
supermarket-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor, pentru terţi, cercetări
pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, servicii de import-export, difuzare de
anunţuri publicitare, servicii pentru compararea
preţurilor, prezentarea produselor prin toate
mijlocele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, servicii de promovare
a vânzărilor pentru terţi, promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora prin acordarea de
puncte de achiziţie pentru utilizarea cardurilor
de credit, promovarea vânzării de bunuri şi

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
negru
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servicii ale altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii.

───────

(210) M 2020 08872
(151) 08/12/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, WILMINGTON,
19808-1674, DE, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSSETI, NUMARUL
17, SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KENT SENSIO
(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 08873
(151) 08/12/2020
(732) CARTLINE TECH, STR. IANCU

FLONDOR, BL. C5, AP.6, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300359, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CARTLINE TECH

(531) Clasificare Viena:
18.01.23; 27.05.01; 27.05.08

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

9. Termostate electrice, ochelari (optică), testere
de rețea de alimentare cu electricitate, antene
pentru rețele de telecomunicații, componente
electronice pentru calculatoare, periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare.
11. Fitinguri terminale pentru alimentare cu apă,
corpuri de iluminat cu infraroșu.
28. Jucării adaptate pentru activități educative.

───────

(210) M 2020 08876
(151) 08/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061334, ROMANIA

(540)

ZYMOROUGE
(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
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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.

───────

(210) M 2020 08877
(151) 08/12/2020
(732) MIHAELA-EDITH HARDAN, STR.

HORIA MACELARIU, CORTINA
RESIDENCE, SCARA B, AP. 88,
BUCURESTI, 013934, ROMANIA

(540)

IL VOLO gioia di vivere

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

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08879
(151) 09/12/2020
(732) SOFTFORBIZ SRL, STR. GRÓF

MIKÓ IMRE NR. 13, SCARA C,
AP. 9, JUD. COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520003, COVASNA,
ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP. 13,
JUDEŢUL HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, 530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

SOFT4BIZ shaping
the happy workplace

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

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, agende
electronice, baze de date computerizate,
date înregistrate electronic de pe internet,
holograme, baze de date (electronice), baze
de date interactive, aplicații software, programe
pentru calculatoare, software, software și
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru tablete, software pentru telefoane
inteligente, software de prelucrare a datelor,
software integrat, software mobil, software
de calculator descărcabil, aplicații software
descărcabile, software pentru dezvoltare de
aplicații, aplicații software de tipul business
intelligence, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software pentru
birouri, software pentru analiza datelor de
afaceri, software informatic de uz comercial,
software de administrare de afaceri, programe
de calculator pentru gestiunea proiectelor,
programe de calculator pentru aspecte
financiare, aplicații de birou și de întreprindere,

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone185
C), gri (Pantone 424 C)
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software de contabilitate, software pentru
întreprinderi, software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (ERP), software pentru
plăți, software pentru planificare, software pentru
logistică, software pentru comerț cu amănuntul,
software pentru recuperarea creanțelor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la software de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, furnizare și închiriere de spațiu, timpi
și mijloace de publicitate, campanii de marketing,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
expoziții comerciale și servicii expoziționale (cu
scop comercial), optimizarea traficului pe site,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, marketing promoțional, marketing
comercial (în afară de comercializare), marketing
de produse, promovarea vânzărilor, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate, publicitate și marketing, realizare
de materiale publicitare, servicii de marketing,
servicii de reclamă și publicitate, servicii
promoționale comerciale.
42. Dezvoltare de software, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare
de software, dezvoltare și testare de
software, dezvoltare software, programare
și implementare, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru gestionarea inventarului,
proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, 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, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de software,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, instalare și personalizare de aplicații
software de calculator, servicii IT, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, securitate,
protecție și reconstituire IT, consultanță IT,

servicii de consiliere și asigurare de informații,
creare, actualizare și adaptare de programe
de calculator, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de software de calculator,
consultanță referitoare la proiectarea de pagini
principale și de pagini de internet, configurare
de software de calculator, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare și furnizare
de pagini web pentru terți, creare de programe
informatice, dezvoltare de baze de date, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
crearea și întreținerea siturilor web pentru
terți, instalarea de programe, programare de
pagini web, prestare de servicii de informații,
consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, proiectare de portaluri web,
proiectare de pagini web, reparare de software
de calculator, testare de software de calculator,
servicii de integrare a sistemelor informatice.

───────

(210) M 2020 08880
(151) 09/12/2020
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

(540)

GeMIX Technology

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

(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

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

(740) EUGENIA HONGU, ZORILOR, SAT
FILIPESTI, JUD.  BACAU, 
FILIPESTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu (RAL 3011),
verde (RAL 6017), albastru (RAL 5012),
negru
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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, malţ.

───────

(210) M 2020 08881
(151) 09/12/2020
(732) DEALXLINK SRL, CALEA

CALARASILOR NR. 59, CORP
B, PARTER, AP. 2, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dealxlink
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. 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), 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, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, 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, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
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
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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, 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.

───────

(210) M 2020 08882
(151) 09/12/2020
(732) APULUM INVESTMENTS SRL,

SOSEAUA DE CENTURA NR.5,
JUD. ALBA, ALBA-IULIA, 510158,
ALBA, ROMANIA

(540)

APULUM RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18; 26.01.18

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comeţ.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────
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(210) M 2020 08883
(151) 14/12/2020
(732) MIHAI-VIRGIL MOISEI, STR.

PRUNULUI, NR. 46, BL. 2, SC. B,
AP. 15, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

CV CLARUS VISION
what you see matters

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

35. 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 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 lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lănțișoare
pentru ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu monocluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari cu lentile polarizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu prescripție medicală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de protecție, 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 vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rame 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 suporturi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
de ochelari, 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,

(591) Culori revendicate: roşu, roşu, gri 
închis,gri deschis
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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 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
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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
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
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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
în legătură cu soluții pentru curățarea lentilelor
de ochelari, 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
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
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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
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
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cu amănuntul online în legătură cu pânze
pentru ștergerea ochelarilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brelocuri
decorative pentru ochelari.
44. Ajustare lentile 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, teste de vedere.

───────

(210) M 2020 08884
(151) 09/12/2020
(732) MAIDAN EVENTS SRL, STRADA

HIPODROMULUI NUMAR 27, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Fezandate de Moșie
(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).
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 08885
(151) 14/12/2020
(732) MIHAI-VIRGIL MOISEI, STR.

PRUNULUI, NR. 46, BL. 2, SC. B,
AP. 15, JUD. BRAȘOV, BRASOV,
500322, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

OPTILAB advanced
edging solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 29.01.12

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

35. 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

(591) Culori revendicate: galben, gri închis, 
grideschis
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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 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 lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lănțișoare
pentru ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu monocluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari cu lentile polarizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu prescripție medicală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de protecție, 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 vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rame 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 suporturi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
de ochelari, 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 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
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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
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
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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
în legătură cu soluții pentru curățarea lentilelor
de ochelari, 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
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
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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
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
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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. Ajustare lentile de contact (servicii
medicale), 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, teste de vedere.

───────

(210) M 2020 08886
(151) 09/12/2020
(732) MARIUS - CONSTANTIN

NICULAE, STR. VIRGIL
MADGEARU NR. 25A, CORP
C2, ET. 2, AP.17, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014135, ROMANIA

(540)

EWWE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale, loțiuni
după ras, odorizante, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, ambră (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (articole de
toaletă), preparate antistatice pentru scopuri
casnice, aromatice (uleiuri esențiale), 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, măști de
înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri de albire,
preparate de albire (decoloranți) pentru scopuri
cosmetice, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri casnice, spray-uri pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

215

împrospătarea respirației, sclipici de unghii,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranți
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit
produse cosmetice pentru animale, cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, bețișoare din
bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetice, preparate
depilatoare / depilatoare, ceară depilatoare,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă), uleiuri
esențiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri) produse pentru spălarea ochilor,
nu cele pentru scopuri medicale, cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene,
apă micelară, vopsea'bfcofp" pentru scopuri
cosmetice, loțiuni de păr, nuanțatoare de
păr / coloranți pentru păr, preparate pentru
ondularea părului / preparate de ondulare
pentru păr, fixativ pentru păr, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanțator cosmetic),
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, esență de mentă (ulei
esențial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abțibilduri pentru unghii, soluții pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluții
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluții
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
parfumerie, parfumuri, lemn parfumat, apă
parfumată, soluții de degresare, șampoane,
pietre pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecția
solară, benzi pentru albirea dinților.
35. Publicitate, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor diverse (exceptând
transportul), pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, servicii
asigurate de magazine en gross sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2020 08887
(151) 09/12/2020
(732) TREK TOR SELL SRL, STR.

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 126-130, BL.
8, ET. 9, AP. 50,SC.A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

TREK TOR
(531) Clasificare Viena:

27.05.17

GEORGE COSBUC, NR. 48, AP. 4,
JUD. ARAD, ARAD, 310018, ARAD,
ROMANIA

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

clase:
7. Mașini agricole cum ar fi secerători,
motocultoare, scarificatoare, semănătoare,
mașini agricole remorcabile cum ar fi pluguri,
semănătoare, secerătoare, tăvălugi, grape,
discuitoare, de recoltat, presa de balotat paie,
distribuitoare de fertilizanți,  de îngrășăminte,
încărcătoare pentru mașini agricole, mașini
agricole, pentru arat, cultivare, fertilizare,
însămânțare, mașini-unelte agricole, mașini
agricole de treierat: aparate agricole, utilaje
agricole cum ar fi pentru integrarea substanțelor
în sol, cilindri de pulverizare, de grădinărit
si silvicultura, mașini agricole de tăiat și
colectat iarba, dispozitive și scule electrice
pentru grădinărit, mașini si aparate agricole, de
grădinărit și silvice, accesorii pentru uneltele
agricole cum ar fi: racorduri, curea de transmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub forma de șenile
pentru mașini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese și
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar fi
lance de stropit, freze de pământ pentru scopuri
agricole, mașini de decorticat porumb remorcate
de tractor, utilaje agricole altele decât unelte de
mână acționate manual, dispozitive de adunat
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───────

(210) M 2020 08888
(151) 09/12/2020
(732) VINEXPORT SA FOCSANI, STR.

DIONYSOS NR.1 JUD. VRANCEA,
FOCSANI, 620070, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

FOCUL VIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 08889
(151) 09/12/2020
(732) CLEVER BUSINESS

(540)

Focus la prima oră
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicatii
electronice descărcabile, publicatii care pot fi
descărcate, publicatii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicatii 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 (tipărituri), 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

9. Garduri electrificate, dispozitive de
alimentare si control pentru garduri electrificate.

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETATII, NR. 39, DEMISOL1,  AP. 
2, JUD CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

fânul în căpițe, aparate de muls si ventuze
pentru aparatele de muls, pentru fixare pe ugere,
tocătoare de fân, dispozitive de legare a fânului /
dispozitive pentru strângerea fânului, mașini de
întindere/ întoarcere a fânului, mașini de tuns
pentru animale / mașini de tuns părul pentru
animale, mașini forestiere, ferăstraie cu bandă
pentru exploatare forestieră, graifere pentru
lemn (hidraulice) de uz forestier, mașini pentru
rostuirea dinților de ferăstru (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului).

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

39. Transport, ambalare și depozitare de mașini,
utilaje și aparate agricole, de grădinărit și de
sivicultură, articole de grădinărit, scule manuale
și electrice de grădinărit, electrice sau manuale,
garduri electrificate în special de produsele din
clasele  7,  8,  9,  11,  12,  21  și  anume  utilaje, 
mașini, aparate,  scule  legate  de  agricultură, 
grădinărit,  silvicultură și a accesoriilor acestora.

35. Servicii de agenţii de import-export, servicii
de vânzare, cu amănuntul si cu ridicata,în
legătura cu: maşini, utilaje si aparate agricole, de
grădinărit și de silvicultură, articole de grădinărit
și scule manuale și electrice de grădinărit,
pe benzină, electrice sau manuale, garduri
electrificate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 7, 8, 9, 11, 12, 21 și
anume utilaje, maşini, aparate, scule legate de
agricultură, grădinărit, silvicultură, zootehnie și a
accesoriilor acestora (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod ( servicii de comerţ intern şi
internaţional).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

217

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

218

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
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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42. Servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare si inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie, sisteme
de televiziune prin cablu si fibră optică,
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, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si 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,
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

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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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, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, 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 08890
(151) 09/12/2020
(732) VINEXPORT SA FOCSANI, STR.

DIONYSOS NR 1 FOCSANI, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

VINCERO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 08891
(151) 09/12/2020
(732) SC OMNICOVER BUSINESS

SRL, PRELUNGIREA BRADULUI
NR. 121, SC. E, AP. 7, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

GNR market
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri.
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă.

───────

(210) M 2020 08892
(151) 09/12/2020
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L, CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011146, ROMANIA

(540)

cassa
(531) Clasificare Viena:

17.02.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, detergenţi, alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, amidon pentru rufe, aer
presurizat, în recipiente pulverizatoare, pentru
curățare și desprăfuire, spray-uri de curățare
de uz casnic, soluţii pentru îndepărtarea
petelor, preparate pentru albirea rufelor /înălbitor
de rufe, albastreală pentru rufe, preparate
pentru îndepărtarea culorii, servețele antitransfer
de culoare, produse pentru clătire de uz
casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru

desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de
uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, smirghel, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), ceară antiderapantă pentru
pardoseli, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
sodă caustică, praf de lustruit/pastă de lustruit
bijuterii, servețele, lavete, tampoane, țesături
și bureți impregnate cu preparate de curățare
de uz casnic, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare de uz casnic,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, de uz casnic, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, odorizant difuzor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte, creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de
curăţit pentru autovehicule, apa de javel,
amoniac (alcalii volatile/detergent)/alcalii volatile
(amoniac/detergent).
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, lumânări decorative, candele
(lumânări), lumânări cu repelent pentru insecte,
torțe pentru grădină.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, substanţe
dezinfectante pentru rufe, substanţe
dezinfectante pentru pardoseli şi mobilier,
dezinfectante pentru suprafeţe şi obiecte,
servetele umede antibacteriene pentru
suprafete, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, prosoape sanitare, săpunuri
dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectante pentru wc-uri chimice,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, alcool medicinal, deodorante,
altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, deodorante pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodorante pentru

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, gri
închis, gri deschis
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baie, deodorante pentru frigidere, deodorante
de cameră, deodorante de toalete,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
automobile, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, lipici pentru
insectele zburătoare/adezivi pentru prinderea
insectelor, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, repelent pentru
insecte insecticide, brăţări impregnate cu
repelenti pentru insecte, preparate împotriva
moliilor, hârtie împotriva moliilor, naftalină,
prosoape sanitare/şerveţele sanitare, șervețele
impregnate cu lotiuni dezinfectante, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru sterilizarea
apei.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Saci menajeri, folie alimentară, folie din
plastic pentru ambalat, pungi de copt la
cuptor, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, pungi de plastic
pentru gheață, folii din plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din plastic pentru ambalat, saci de uz menajer
din plastic, şerveţele din hârtie, 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, pungi (învelitoare, săculețe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic..
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, articole de curăţare,
bureți, bureți de menaj, bureți pentru vase,
bureți metalici, cârpe pentru curățare, bătătoare
pentru covoare, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, bureți abrazivi pentru
bucătărie, bureți de toaletă, bureți din sârmă,
câlți pentru curățat, lavete de spălat vase, cârpe
de curățat, cârlige de rufe, cârpe pentru spălat
dușumele, coșuri de hârtii, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
dozatoare de săpun, frânghii pentru întins
rufele, găleți cu storcător pentru mop, mopuri,
mânere pentru mopuri, fărașe, încălțătoare,
mânere pentru mături, mănuși de bucătărie,
mănuși de grădinărit, mănuși de lustruit, mănuși
de menaj, mănuși pentru spălarea mașinilor,
material pentru perii, materiale pentru lustruire
(cârpe), mături, mături mecanice, mese de

călcat, ștergătoare de mobilă, pămătufuri de
praf, perii, perii de sârmă pentru curățat,
perii pentru încălțăminte, perii pentru spălarea
veselei, raclete (manuale) pentru curățenie,
storcătoare de găleată pentru mop, suporturi
pentru bureți, suporturi pentru fiarede călcat,
perii de toaletă, uscător de rufe rotativ, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, folii pentru copt, săculețe (pungi) pentru
gătit, altele decât pentru cuptorul cu microunde.

───────

DIONYSOS NR. 1, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

VINEXPORT TERRA
VULCANICA

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 08893
(151) 09/12/2020
(732) VINEXPORT SA FOCSANI, STR.
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(210) M 2020 08895
(151) 09/12/2020
(732) ELSE SRL, B-DUL. GRIVITEI

(540)

formota

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de interior, mobilă living, mobilă
dormitor, mobilă bucătărie, sufragerii (mobilă),
mobilă copii, mobilier pentru holuri, mobilier
baie, mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere, scaune,
fotolii, canapele, scaune pentru birou, scaune
pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri (mobilă),
mese living, mese dining, mese bucătărie,
măsuțe cafea, vitrine, canapele living, canapele
dormitor, canapele hol, canapele bucătărie,
scaune conferință, scaune vizitator, biblioteci,
comode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, colțare extensibile, colțare living, colțare
bucătărie, balansoare, șezlonguri, taburete,
dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri, dulapuri
pentru haine, dulapuri cu oglinzi, dulapuri pentru

veselă, mese pliante, scaune pliante, mese
extensibile, paturi, noptiere, paturi metalice,
paturi tapițate, paturi cu sertare, paturi lemn,
paturi boxspring, paturi suprapuse, șifoniere,
unități de depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitare (mobilier), mobilier pentru dormitor,
somiere cu arcuri, somiere de pat, scaune
directoriale, scaune relaxare, scaune gaming,
birouri, cuiere de haine (mobilier), dulapuri
pentru pantofi, rafturi, etajere și console, scaune
rabatabile, fotolii masaj, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune casino,
mobilier grădină, scaune grădină, scaune
terasă, scaune înalte pentru bebeluși, mese
terasă, mese grădină, mobilier de bucătărie,
paturi copii, saltele copii, dulapuri (mobilier)
pentru copii, birouri copii, bănci, banchete,
polite, mobilier pentru bebeluși, mese pentru
înfășat și îngrijrea bebelușului, pătuțuri pentru
copii, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier pentru depozitare,
scaune sufragerie, scaune pentru cafenea, mese
pentru cafenea, fotolii pentru cafenea, canapele
pentru cafenea, corpuri cu sertare, sertare
(piese de mobilier), divane, paturi matrimoniale,
tăblii de pat, tăblii masă, paturi suspendate,
baze pentru saltea, dulapuri de depozitare
(mobilier) pentru baie, suporturi pentru pantofi,
măsuțe de toaletă, bufete și mese consolă,
mobilier media și TV, canapele modulare,
pufuri (mobilier), canapele textile, canapele
piele și piele artificială, dulapuri încorporate,
corpuri depozitare, sisteme depozitare, unități
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaționale, birouri manageriale, scaune
operaționale, scaune manageriale, scaune zonă
așteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tăblii masă, tetiere (mobilă), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi, containere,
nemetalice, pentru depozitare sau transport.
35. Regruparea în beneficiul terților, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare 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-

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

NR. 90, BL. 12, SC. A, AP. 4,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
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urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic și/sau
online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii și ale terților, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerț cu amănuntul.

furnizarea de informaţii privind construcţia,
supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de electricieni, instalarea şi
repararea ascensoarelor, instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigare, pavarea drumurilor,
instalarea mobilei la comandă, servicii de
tapițare de scaune, canapele, recondiționare,
reparare și întreținere de mobilier, furnizare de
informații legate de restaurarea mobile.
40. Asamblare de materiale la comandă pentru
terți, fabricare la comandă de mobilier, fabricarea
de mobilier pe bază de comandă și specificații
primite de la terți, matlasare la comandă, servicii
de fabricare de huse detașabile la comandă,
tâmplărie (producție la comandă), construcție la
comandă de clădiri prefabricate, fabricare de
elemente de construcție din oțel la comandă,
fabricare la comandă de elemente de construcție
prefabricate.
42. Servicii de arhitectură si design interior,
servicii de proiectare, de exemplu, proiectare
industrială, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice, consultanţă în arhitectură,
proiectarea construcţiilor, proiectarea de
decoraţiuni interioare, amenajari interioare.

───────

(210) M 2020 08898
(151) 09/12/2020
(732) SC NANBAO IMPEX SRL, B-DUL.

CHISINAU NR. 18, BL. M8, SC. 1,
AP. 77, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Twins

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, construcţia şi demolarea de
clădiri, fabrici, depozite, birouri, magazine,
drumuri, poduri, baraje, porturi, diguri portuare
sau linii de transport, servicii de întreţinere
si reparare pentru conservarea cladirilor,
fabricilor, depozitelor, birourilor, magazinelor,
drumurilor, podurilor, barajelor, porturilor,
digurilor portuare sau liniilor de transport,
construcţii subacvatice, construcție de lucrări
publice si private, construcție de proprietăți
rezidențiale, industriale, comerciale, construcție
de terenuri de sport, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, amenajarea spațiilor
pentru magazine, construcția standurilor de
expoziții și magazine, amenajarea spațiilor
comerciale, construcția de compartimente
modulare de birou, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, servicii în
domeniul construcţiilor, de exemplu, vopsirea
interioarelor şi exterioarelor, servicii de tencuială,
lucrări de instalații sanitare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, lucrări de instalaţii
termice, lucrări de instalaţie de apă şi
canal , instalarea echipamentelor, lucrări privind
acoperişurile, servicii în domeniul construcţiilor,
de  exemplu,  zidire,  etanşarea  clădirilor,
impermeabilizare clădire, izolarea clădirilor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, servicii de tâmplărie, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificație, de sisteme de scurgere, închirierea
de unelte (scule), maşini sau echipamente
pentru construcţii, spre exemplu închirierea de
buldozere, închirierea de macarale, servicii de
restaurare a clădirilor, curăţarea de geamuri,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), supravegherea
construcţiei de clădiri, consultanţă în construcţii,
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 02.03.01;
02.03.23

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
din imitație din piele, îmbrăcăminte din
piele, paltoane, combinezoane (îmbrăcăminte),
rochii, egări (pantaloni), îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, cămăși,
cămăși cu mânecă scurtă, jachete căptușite
(îmbrăcăminte).
26. Nasturi, catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), închizători pentru îmbrăcăminte,
insigne ornamentale (nasturi), închizători cu
fermoar/fermoare.

───────

(210) M 2020 08899
(151) 09/12/2020
(732) LOGI BIC SRL , STR. VERDE

NR.17, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

fabrikart mobilier de
inspiraţie calculată

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13

clase:
20. Mobilă, uşi pentru mobilă, tabureți, mobilă
din metal, mobilă de birou, mobilier școlar.
35. Servicii de comerț cu mobilă, uși pentru
mobilă, tabureți, mobilă din metal, mobilă de
birou, mobilier școlar, servicii de comerț on line
cu produse din mobilier, publicitate.

───────

(210) M 2020 08900
(151) 09/12/2020
(732) ALI KOK, STR. DALILOR NR. 38,

JUD. ILFOV, CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pantep

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

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).

───────

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

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08903
(151) 09/12/2020
(732) S.C. GREEN DAY DISTRIBUTION

S.R.L., STR. ALEXANDRU
LĂPUȘNEANU NR. 52, CAMERA
2, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 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)

Green Day Candle
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), aranjamente din lumânări, lumânări
pentru masă, lumânări pentru biserici, lumânări
și fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat.

───────

(210) M 2020 08904
(151) 09/12/2020
(732) VALENTIN ZANFIR, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU, NR. 79, BL.
DORA, SC. B, ET. 1, AP. 32, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
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)

Subcarpati Trail Run

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

41. Activități sportive, servicii sportive, pregătire
sportivă, organizarea turneelor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, activități
sportive și culturale, coordonare de evenimente
sportive, organizare de turnee sportive, activități
sportive și de recreere, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizare de evenimente
și concursuri sportive, servicii de divertisment
sub forma de evenimente sportive, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive.

───────

(210) M 2020 08905
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

cassa wash

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
17.02.01

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL. 14A,  SC. 4 AP. 127, SECTOR 1, 
BUCURESTI,  011146, ROMANIA
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(591) Culori revendicate:albastru, roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, detergenţi, alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, amidon pentru rufe, aer
presurizat, în recipiente pulverizatoare, pentru
curățare și desprăfuire, spray-uri de curățare
de uz casnic, soluţii pentru îndepărtarea
petelor, preparate pentru albirea rufelor/înălbitor
de rufe, albastreală pentru rufe, preparate
pentru îndepărtarea culorii, servețele antitransfer
de culoare, produse pentru clătire de uz
casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate

pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de
uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, smirghel, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), ceară antiderapantă pentru
pardoseli, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
sodă caustică, praf de lustruit /pastă de lustruit
bijuterii, servețele, lavete, tampoane, țesături
și bureți impregnate cu preparate de curățare
de uz casnic, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare de uz casnic,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, de uz casnic, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, odorizant difuzor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte, creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de
curăţit pentru autovehicule, apă de javel,
amoniac (alcalii volatile, detergent)/alcalii volatile
(amoniac,detergent).
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, lumânări decorative, candele
(lumânări), lumânări cu repelent pentru insecte,
torțe pentru grădină.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, substanţe
dezinfectante pentru rufe, substanţe
dezinfectante pentru pardoseli şi mobilier,
dezinfectante pentru suprafeţe şi obiecte,
servetele umede antibacteriene pentru
suprafete, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, prosoape sanitare, săpunuri
dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectante pentru wc-uri chimice,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, alcool medicinal, deodorante,
altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, deodorante pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodorante pentru
baie, deodorante pentru frigidere, deodorante
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de cameră, deodorante de toalete,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
automobile, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, lipici pentru
insectele zburătoare/adezivi pentru prinderea
insectelor, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, repelent pentru
insecte insecticide, brăţări impregnate cu
repelenti pentru insecte, preparate împotriva
moliilor, hârtie împotriva moliilor, naftalină,
prosoape sanitare/şerveţele sanitare, șervețele
impregnate cu lotiuni dezinfectante, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru sterilizarea
apei.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Saci menajeri, folie alimentară, folie din
plastic pentru ambalat, pungi de copt la
cuptor, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, pungi de plastic
pentru gheață, folii din plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din plastic pentru ambalat, saci de uz menajer
din plastic, şerveţele din hârtie, 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.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, articole de curăţare,
bureți, bureți de menaj, bureți pentru vase,
bureți metalici, cârpe pentru curățare, bătătoare
pentru covoare, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, bureți abrazivi pentru
bucătărie, bureți de toaletă, bureți din sârmă,
câlți pentru curățat, lavete de spălat vase, cârpe
de curățat, cârlige de rufe, cârpe pentru spălat
dușumele, coșuri de hârtii, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
dozatoare de săpun, frânghii pentru întins
rufele, găleți cu storcător pentru mop, mopuri,
mânere pentru mopuri, fărașe, încălțătoare,
mânere pentru mături, mănuși de bucătărie,
mănuși de grădinărit, mănuși de lustruit, mănuși
de menaj, mănuși pentru spălarea mașinilor,
material pentru perii, materiale pentru lustruire
(cârpe), mături, mături mecanice, mese de
călcat, ștergătoare de mobilă, pămătufuri de
praf, perii, perii de sârmă pentru curățat,

perii pentru încălțăminte, perii pentru spălarea
veselei, raclete (manuale) pentru curățenie,
storcătoare de găleată pentru mop, suporturi
pentru bureți, suporturi pentru fiarede călcat,
perii de toaletă, uscător de rufe rotativ, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, folii pentru copt, săculețe pentru gătit,
altele decât pentru cuptorul cu microunde, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie sau
material plastic.

───────

(210) M 2020 08906
(151) 09/12/2020
(732) S.C. ZAMBETE DELICIOASE

(540)

Zambete dulci

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.04

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

30. Produse de cofetărie nemedicinale, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie congelate, jeleuri
de fructe (cofetărie) produse de cofetărie și
înghețate, produse de cofetărie dulci aromate
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie cu gheață, gheață pentru produse
de cofetărie, deserturi preparate (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 cu crema spumă, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie

S.R.L., ȘOS. PANTELIMON 
NR.  266, BL. B, SC. A, ET. 11, 
AP.  87, SECTOR 2, BUCUREȘTI,  
ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, turcoaz 
(RAL6034)
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nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
trufe cu rom (produse de cofetărie), produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
praline, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, produse de cofetărie pe bază
de arahide, produse de cofetărie pe bază de
migdale, produse de cofetărie cu aromă de lemn
dulce, produse de cofetărie nemedicinale sub
formă de jeleu, produse de cofetărie pe bază
de produse lactate, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, 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,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizarea în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, tarte, dulciuri, pateuri cu ciocolată,
profiterol, cornuri, sorbeturi (înghețate)/șerbeturi
(înghețate), quiche (tartă), budinci, praline, aluat
de patiserie, produse de patiserie, produse de
cofetărie din fructe, glazură oglindă, macarons,
turtă dulce, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie ), fondante (produse de cofetărie ),
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
torturi/prăjituri, spume pentru desert (produse de
cofetărie), aluat, cremă din ouă și lapte, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
produse de cofetărie, pentru decorarea pomilor
de Crăciun, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, spume de ciocolată, ciocolată, bomboane
de decor pentru torturi, torturi/prăjituri, glazură de
tort (glazurare), cocă de tort/aluat de tort, biscuiți/
fursecuri, produse de cofetărie cu migdale, pastă
de migdale.

───────

(210) M 2020 08908
(151) 09/12/2020
(732) DIVERSPOL SIDE S.R.L., STR.

SCOLII EST, NR. 2, JUDEŢ
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, 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)

DIVERSPOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

18. Piele pentru pantofi, piele sau imitație de
piele, piele sintetică, imitații de piele, piele brută
sau semiprelucrată, blană semiprelucrată, blană
artificială, șireturi din piele.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, granit, articole din ceramică pentru
construcții, materiale de construcții nemetalice,
marmură (materiale de construcții), materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, placaje
de piatră (materiale de construcții), materiale de
construcții confecționate din fibre de piatră.
24. Materiale textile de căptușeală pentru
încălțăminte, țesături pentru căptușeală, material
textil de căptușeală pentru încălțăminte.
26. Șireturi de încălțăminte, urechi pentru
șireturi de încălțăminte, catarame pentru
încălțăminte, catarame de centuri, catarame de
pantofi, catarame pentru curea, catarame de
curea.

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu, 
maro,  galben, alb, negru
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27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și
alte produse pentru acoperirea podelelor,
mochetă (țesături), articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea.

───────

(210) M 2020 08909
(151) 09/12/2020
(732) DARER PRESCOM SRL,

(540)

ReBoxed

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea afacerilor
comerciale
37. Furnizare de informații privind instalarea
de aparate electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate
și instalații electrice de gătit, înlocuire de
acumulatori, înlocuirea bateriilor, întreținere,
service și reparare de aparate de menaj
și de bucătărie, reîncărcare de baterii și
acumulatori, reparare de aparate de iluminat,
reparare de aparate pentru filtrarea aerului,
reparare de echipamente electrice și de
instalații electrotehnice, reparare de aparate
de producere de vapori, reparare de aparate
de uscat, reparare de fotocopiatoare, reparare
sau întreținere de mașini și aparate folosite în
saloane de frumusețe, reparare sau întreținere
de aparate și instalații de gătit electrice, reparare
sau întreținere de mașini și aparate electronice,

reparare sau întreținere de mașini și aparate
pentru prelucrarea alimentelor și băuturilor,
reparare și întreținere de aparate multimedia,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparații de aparate de radio sau televizoare,
reparații de aspiratoare, reparații de instrumente
muzicale, reparații de sisteme stereo, reparații
sau întreținere de aparate și echipamente de
birou, reparații sau întreținere de mașini electrice
de curățat podele, reparații sau întreținere de
mașini și aparate de divertisment, reparații
sau întreținere de mașini și aparate frigorifice,
reparații sau întreținere de aparate de iluminat
electrice, reparații sau întreținere de aparate
și echipamente de fotografiat, reparații sau
întreținere de echipamente și aparate de
videofrecvență, reparații sau întreținere de
retroproiectoare, servicii de reparații pentru
articole electrocasnice.

───────

(210) M 2020 08910
(151) 09/12/2020
(732) SEDA INVEST SRL, STRADA

PARIS NR. 26-32, JUDEŢ BRAŞOV,
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RS RED SQUARE

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(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.

STR. BOBÂLNA, NR.127A, JUDEŢ
BIHOR, ALEŞD, BIHOR, ROMANIA

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

───────

(210) M 2020 08911
(151) 09/12/2020
(732) IOANA-MARIA MOLDOVAN, PTA.

PETRU RARES, NR. 19, JUDEŢ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, 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)

Jupâneasa

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Mezeluri, carne si produse din carne,
extracte de carne, specialităţi şi preparate pe
bază de carne, carne de pasare, manzat, porc,

vânat, peste, bacon, burtă de vită, ficat si
pipote, frigarui de carne, cabanosi, caltaboși
(cârnați), cârnați (afumati, butifarra, chorizo,
conservati, cruzi, uscati la aer), salam, sunca,
tobă, jambon, jumări de porc, pastrama, pate
de ficat, măduvă de animale, de uz alimentar,
chiftele de hamburger negătite, chiftele din
carne, cârnați vegetali, carne conservată si
congelata, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, grăsimi
animale de uz alimentar, untură, șorici de porc,
slănină de porc (burtă) la grătar, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, carne gătită,
la borcan sau conserva, fripturi, hamburgeri,
concentrate pentru supă, conserve cu legume
sau fructe, mezeluri vegetariene.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, lanţ de magazine,
servicii de comerţ en-gros si en-detail, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere comod
din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondenţă sau media electronică, şi anume
de pe site-uri web, prezentare de produse,
organizare, coordonare şi planificare târguri şi
expozitţi cu caracter publicitar şi comercial.
40. Servicii oferite de abator, macinarea,
procesarea, conservarea, congelarea
alimentelor, servicii de afumătorie pentru
afumarea alimentelor.

───────

(210) M 2020 08914
(151) 09/12/2020
(732) SAFE FUTURE VISION SRL, STR.

ALEXANDRU ODOBESCU, NR.
24/A, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Casa Odobescu

(591) Culori revendicate: rosu, albastru,
galben, crem, gri, verde
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(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 25.01.25; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17

clase:
43. Cămine de bătrâni, servicii de grădinițe
pentru copii, restaurante (servirea mesei),
servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară.
45. Servicii de companie pentru persoane în
vârstă și cu handicap, servicii personale și
sociale oferite de către terți destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 08915
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

profi SUPER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip

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

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

(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru

rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, aparate de iluminat,
de încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
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grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,

genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
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și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), melasă,
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, zarzavaturi, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, produse pentru litiera animalelor,
malţ, bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice,
chibrituri, produse pentru fumători, articole
utilizate împreună cu tutun, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de comenzi online, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,

promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de poziţionare a mărcilor (servicii de
publicitate)

───────
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(210) M 2020 08916
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD, CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
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)

profi CITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi

(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice

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

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

participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de poziţionare a mărcilor (servicii de
publicitate)

───────

(210) M 2020 08917
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

profi GO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

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

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

sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
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decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs

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

───────

(210) M 2020 08918
(151) 09/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, 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)

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

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

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

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

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

───────

(210) M 2020 08919
(151) 09/12/2020
(732) FINE WINE LACERTA S.R.L., SAT

FINȚEȘTI NR. 434, CAMERA NR.
2, JUDETUL BUZAU, COMUNA
NĂENI, BUZĂU, 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)

LACERTA Cuvée X

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.11.10

clase:
33. Vin alb.

───────

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08920
(151) 10/12/2020
(732) SC KIDS DECOR SYSTEM SRL,

STR. MARAMUREȘULUI NR. 88,
PARTER, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

KIDS DECOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.13.01

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

18. Umbrele și parasolare, umbrele, umbrele
de soare, hamuri de siguranță pentru copii,
suporturi de prins pe corp pentru transportul
copiilor, săculețe, genți pentru școlari, serviete
pentru școlari, rucsacuri pentru drumeții,
rucsacuri pentru transportat copii, sacoșe de
umăr, sacoșe pentru cumpărături, poșetuțe,
punguțe, plicuri, săculeți din piele pentru
ambalaj, rucsacuri, poșete, portofele, port-
bebe, portbebeuri (marsupii tip fașă sau
hamuri), portbebeuri pentru transportul copiilor,
portmonee, ghiozdane, ghiozdane școlare, genți
pentru scutece, geamantane, genți, eșarfe
portbebe, rucsacuri pentru purtat copii, bagaje,
borsete, borsete pentru scutece.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.

───────

(210) M 2020 08922
(151) 10/12/2020
(732) S.C. AYT LIDER GRUP S.R.L.,

CALEA VITAN, NR. 199, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU,
8E, BL. 9, AP. P03, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500163, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Pașa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 01.07.06

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
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
de intermediere comercială, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
târguri comerciale, servicii de comerț în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vanzare cu
amănuntul și cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
referitoare la produse de patiserie, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele

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

(591) Culori revendicate: auriu, galben, 
crem,  maro



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

249

sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
administrarea magazinelor.

───────

(210) M 2020 08923
(151) 10/12/2020
(732) S.C. BLUE ACQUA MARINE

S.R.L., STR. ROMULUS, NR.
14-16, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

LA PAPA'S CASA
GRATARULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.16

(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, servicii de cafenea, servicii de
buffet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, sculptură în alimente, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), servicii hoteliere, 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), închirierea de locuinţe pentru
cazare temporară, servicii de restaurante udon
and soba, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 08924
(151) 10/12/2020
(732) MARIUS CRISTIAN STOICA, STR.

13 DECEMBRIE NR. 71, BL. 31,
SC. D, AP. 13, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA
DRAGOS STOICA, DRM. VALEA
CRICOVULUI NR. 110, SC. 2, ET.
1, AP. 19, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Livada Aurie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.04

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

29. Fructe congelate, fructe uscate, fructe
confiate, fructe liofilizate, fructe fierte, fructe
prelucrate, fructe preparate, fructe conservate,
legume congelate, legume uscate, legume
confiate, legume liofilizate, legume fierte,
legume prelucrate, legume preparate, legume
conservate, amestecuri de fructe si legume
prelucrate, conservate, uscate, congelate sau
fierte.
32. Sucuri de fructe si legume presate la
rece, sucuri de fructe, sucuri de legume,

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, ZAHARIA STANCU, 8E, BL.9,
AP. P03, BRASOV, 500163, 
BRAȘOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, gri,
portocaliu, galben
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băuturi nealcoolice din sucuri de fructe, siropuri
de fructe si legume, băuturi nealcoolice din
sucuri de legume, amestecuri de sucuri de
fructe, amestecuri de sucuri de legume, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi cu gheață cu conținut de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi pe
bază de sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de fructe, concentrate de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de legume, suc concentrat
de fructe, suc concentrat de legume, sucuri de
fructe organice, sucuri de legume organice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la produse
diverse, distribuirea materialelor publicitare,
promovarea afacerilor, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a produselor diverse (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, si prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2020 08925
(151) 10/12/2020
(732) AVINCIS VINURI S.R.L., STR.

DR. GRIGORE ROMNICEANU
NR. 15, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AVINCIS OLT DE VIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────

(210) M 2020 08926
(151) 10/12/2020
(732) SC AMENAJARI SI DOTARI

HORECA SRL, STR. TRAIAN
VUIA NR 62, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

adHoreca from
kitchen to table

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.25

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

21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, 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, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/vedre, găleţi
realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 7628
C, Pantone 2347 C), negru (Pantone
black)
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electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice și
neelectrice, șervete de bucătărie, pipete pentru
sos, busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, untiere, capace pentru untiere,
cârlige pentru nasturi, servire (tăvi), cuşti pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri,
tuburi şi capete pentru decorarea prăjiturilor,
candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele pentru
lumânări, stingătoare pentru lumânări, borcane
pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri/
cutii de bomboane, manuşi pentru spălat maşina,
bătătoare de covoare (ustensile de mână),
mături mecanice pentru covoare, ceaune,
ceramicăpentru uz casnic, oale de noapte, piele
de căprioarăpentru curăţat/piei de căprioară
pentru curăţat, capace pentru platourile de
brânzeturi, ornamente chinezeşti, beţişoare
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, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare/pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, 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 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, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămatufuri 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, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, cupe pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă(recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, 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, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
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de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
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, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, masuţe, 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, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului, suporturi pentru farfurie, nu cele din
hârtie sau material textil, 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, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
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, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, 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/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 ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, 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/
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), infuzoare de ceai/infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, 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 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 pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlădin
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
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neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere 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, 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, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
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
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere și consultanță comercială
pentru toate cele menționate mai sus.

───────

(210) M 2020 08927
(151) 08/01/2021
(732) ANDREI IOAN MAXIM, ALEEA

(540)

Progressive Legal Thinking
(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.

───────

(210) M 2020 08928
(151) 10/12/2020
(732) SC ELECTRONIC LIVE SRL, STR.

SOVEJA NR. 67, BLOC 45, SCARA
A, ETAJ 4, APARTAMENT 9, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Gorsun

BAITA NR. 6, SC. 2, AP. 23, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
RALUCA IOANA MAXIM, ALEEA
BAITA NR. 6, SC. 2, AP. 23, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, căști, căști stereo, căști antifonice,
căști auriculare, căști pentru skateboard,
căști pentru motocicliști, căști de ciclism,
amplificatoare pentru căști, console pentru căști,
căști pentru telefoane, căști pentru sudură, căști
pentru muzică, bureți pentru căști, căști de
protecție, căști de box, căşti fără fir, căşti pentru
schi, căști pentru șoferi, cutii pentru căști, căști
pentru echitație, căști pentru sport, căști in-ear,
căști pentru baseball, căști de
fotbal american, căști pentru telefoane mobile,
căști de vizualizare monoscopică, căști pentru
fotbal american, căști rigide pentru scufundări,
prize duble pentru căști, căști de protecție
pentru cicliști, căști de protecție pentru sport,
combinații de căști cu microfon, căști pentru
comunicare la distanță, căști de protecție pentru
șoferii, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști cu microfon pentru comunicații, căști pentru
prinzători la baseball, căști pentru hochei pe
gheață, căști de protecție folosite în sport,
seturi de căști pentru telefoanele mobile, căști
de vizualizare stereoscopică în 3D, căști de
vizualizare monoscopică în 2D, caști pentru
realitate virtuală, cabluri adaptoare pentru căști,
căști de vizualizare pentru realitate augmentată,
căşti de protecţie pentru snow-board, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, măști de protecție
pentru căști de protecție, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști de protecție
pentru hochei pe gheață, suporturi de camere
video montate pe căști, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, genți sport adaptate
(echipate) pentru a transporta căști de protecție,
căști de realitate virtuală adaptate pentru folosire
la jocuri video, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, curele care
se prind sub bărbie pentru căștile de fotbal
american, software pentru jocuri care oferă sau
afişează câştigul jucătorului din maşinile de joc,
suporturi de mouse, mouse-uri pentru computer,
mouse-uri de calculator, mouse (periferice de
calculator), mouse-uri scaner, mouse-uri de
calculator fără fir, taste pentru tastatură de
calculator, căști audio, căști pentru realitate
virtuală, căști de protecție pentru motocicliști,
căști de protecție pentru copii, căști fără fir pentru
telefoane inteligente.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,

marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori și scriitori, administrare a
afacerilor  pentru  complexuri  cu  piscine  de 
înot,  administrare a  afacerilor  pentru 
manechine,  administrare a  afacerilor  pentru 
interpreți de muzică, administrare a afacerilor 
pentru  muzicieni, administrare  a  afacerilor 
pentru parcări auto, administrare a afacerilor 
pentru  puncte de  vânzare  cu  amănuntul, 
administrare  a afacerilor  pentru  puncte  de 
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor 
pentrupuncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare a afacerilor pentru agenții și
brokeri de asigurări, pe bază de externalizare,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru o companie aeriană,
administrare  a  afacerilor  pentru  restaurante, 
administrare  a  afacerilor  pentru spitale, 
administrare  a  afacerilor  pentru sportivi 
profesioniști,  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, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, servicii de agenții de
publicitate, servicii de publicitate, publicitate
prin corespondență, publicitate și reclamă,
publicitate pentru cinematografe, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, administrație
comercială, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceasuri inteligente.

───────
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(210) M 2020 08929
(151) 10/12/2020
(732) INTEROPTIK SRL, STR.

SURORILE MARTIR CACEU NR.
39, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300568, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Interoptik
OPHTHALMIC LENSES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.13.25

clase:
9. Aparate optice, lentile pentru ochelari, rame
pentru ochelari.
10. Dispozitive medicale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9 şi 10 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2020 08931
(151) 10/12/2020
(732) INFRA METEO SRL, BLD.

PANDURILOR 114/1, JUD. MUREŞ,
TARGU - MURES, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

STOPICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Substanțe anti înghețare, produse chimice
împotriva înghețului, substanțe de protecție

împotriva înghețului, aditivi pentru protecție
împotriva înghețului, fluide de dezghețare, agenți
de dezghețare pentru încuietori de uși, sprayuri
antiderapante pentru roți de vehicule.
35. Consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, demonstrație de
vânzare (pentru terți), informații despre vânzarea
de produse.

───────

(210) M 2020 08932
(151) 10/12/2020
(732) THE ICONIC ESTATE S.A., STR.

GĂGENI NR. 92, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100126, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA MAGNIFIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 25.01.19

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

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

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08933
(151) 10/12/2020
(732) INTEROPTIK SRL, STR.

SURORILE MARTIR CACEU NR.
39, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300568, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Aveo OPHTHALMIC LENSES

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 29.01.12

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

10. Dispozitive medicale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9 şi 10 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2020 08934
(151) 10/12/2020
(732) INTEL CORPORATION, 2200

MISSION COLLEGE BOULEVARD,
CA, SANTA CLARA, 95052,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) FRISCH & PARTNERS SRL,
BD. CAROL I NR. 54B, ETAJ 3,
APARTAMENT 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020915, ROMANIA

(540)

Creează ceva minunat
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Computere, computere transportabile,
microcomputere, minicomputere, plăci de
memorie, asistent digital personal, organizatori
personali portabili și transportabili, hardware
pentru computer, circuite integrate, memorii
de circuite integrate, cipuri de circuit integrat,
seturi de cipuri, procesoare semiconductoare,
cipuri pentru procesoare semiconductor, cipuri
semiconductoare, microprocesoare, plăci de
circuite imprimate, plăci de circuite electronice,
plăci de bază pentru computer, memorii
pentru computer, sisteme de operare pentru
computer, micro-controlere, procesoare de date,
unități centrale de procesare, dispozitive de
memorie semiconductoare, microprocesoare
programabile software, microprocesoare digitale
și optice, procesoare digitale și optice de
date și semnal, plăci video de circuite, plăci
audio de circuite, plăci audio-video de circuit,
acceleratoare grafice video, acceleratoare
multimedia, procesoare video, plăci de circuit
pentru procesoare video, procesor pentru
circuite integrate încastrate, carduri, discuri,
benzi magnetice, fire, înregistrări, microcipuri și
circuite electronice, toate pentru înregistrarea
și transmiterea datelor, modem-uri, aparate și
instrumente, toate pentru prelucrare, stocare,
recuperare, transmisie, afișare, intrare, ieșire,
comprimare, decomprimare, modificare, difuzare
și tipărire de date, dispozitive de intrare și
ieșire pentru computere, stații de lucru, memorii
de date, dispozitive de stocare, sisteme de
securitate hardware și software pentru computer,
set cipuri electronice, componente pentru
computer și circuite imprimate, acceleratoare
vocale, acceleratoare de voce, date, imagine
și video, memorii flash, dispozitive cu memorie

(591) Culori  revendicate:  gri,  verde 
închis,verde deschis

9. Aparate optice, lentile pentru ochelari, rame
pentru ochelari, ochelari corectori, ochelari
(optică), ochelari cu înveliș antireflex, ochelari
antireflex, lentile oftalmologice, lentile optice
brute, lentile optice, lentile optice pentru ochelarii
de soare.
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flash, sisteme de memorie pentru computere,
cabluri și adaptoare, terminale de computer
și imprimante pentru utilizare cu acestea,
unități de afișare video, aparate și instrumente
de telecomunicații, camere, hardware pentru
calculatoare pentru activități de computerizare,
hardware pentru calculatoare pentru activități
de computerizare prin intermediul unei rețele
globale și locale, hardware pentru calculatoare
pentru activități de computerizare în cloud,
hardware pentru calculatoare pentru activități
de computerizare cu latență mică și cu lățime
mare de bandă, hardware pentru computer
folosit pentru asigurarea unui mediu de
computerizare sigur, hardware pentru rețea de
calculatoare, servere de comunicare pentru
computer, hardware pentru calculator folosit
pentru furnizarea unei rețele de securitate cloud
computerizată, software pentru calculatoare
pentru activități de computerizare, software de
calculatoare pentru activități de computerizare
cloud, software de calculatoare pentru activități
de computerizare prin intermediul unei rețele
locale și globale, software de calculatoare
pentru activități de computerizare cu latență
redusă și cu lățime mare de bandă,
hardware de memorie pentru calculator, software
de calculator pentru furnizarea unei rețele
computerizate sigure, software de calculator
pentru furnizarea unei rețele de securitate
cloud folosit pentru activități de computerizare,
software de sistem de operare pentru calculator,
extensii ale sistemelor de computer, instrumente
și utilități în domeniul aplicațiilor software pentru
conectarea computerelor personale, rețelelor,
aparatelor de telecomunicații și aplicațiilor de
rețele de calculatoare globale, hardware și
software pentru computer pentru îmbunătățirea
și furnizarea de transfer, transmitere, recepție,
procesare și digitalizare în timp real a datelor,
adaptoare de rețea de calculatoare, controlere
de rețea computerizate, dispozitive de interfață
de rețea de calculator, hub-uri, comutatoare
și routere de rețea, microcontrolere pentru
dispozitive cu acces la internetul lucrurilor
(Iot), software de calculator ce poate fi
descărcat pentru conectarea, operarea și
gestionarea dispozitivelor (Iot) pe internet,
software de calculator ce poate fi descărcat
pentru conectarea, operarea și gestionarea
de dispozitive mobile cu acces la internetul
mobil al lucrurilor (Iot), hardware și software
de calculator pentru dezvoltarea, întreținerea
și utilizarea rețelelor de calculatoare locale
și largi, hardware și software de calculator
pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea
sistemelor interactive audio-video pentru

conferințe, hardware și software computerizat
pentru recepția, afișarea și utilizarea semnalelor
de transmisie video, audio și date digitale,
dispozitive de control electronice pentru interfața
și controlul computerelor și rețelelor globale
de calculatoare și telecomunicații cu televiziune
transmisiune cablu și echipamente, routere,
hub-uri, servere, switch-uri, aparate pentru
testarea și programarea circuitelor integrate,
aparate și dispozitive de memorie periferice,
dispozitive semiconductoare, hardware și
software de calculator pentru crearea, facilitarea
și gestionarea accesului la distanță și a
comunicării cu rețelele locale (LANs), rețelele
private virtuale (VpN), rețelele de suprafață
largă (WANs) și rețelele globale de calculatoare,
software de operare pentru router, switch,
hub și server, instrumente software pentru
facilitarea aplicațiilor software a terților, hardware
și software pentru comunicații de rețea
wireless, publicații electronice descărcabile
în domeniul electronici, semiconductorilor,
a aparatelor și dispozitivelor electronice
integrate, computerelor, telecomunicațiilor,
divertismentului, telefonie și telecomunicațiilor
cu fir și fără fir, hardware de calculatoare folosite
în viziunea unității, învățare automată, învățarea
profundă, inteligența artificială, procesarea
limbajului nativ, algoritmi de învățare și analiza
a datelor, software de calculator pentru învățare
automată, interogare de date și analiză de
date, software de calculator pentru activități
computerizate cognitive, învățare profundă,
inteligență artificială, platformă software pentru
activități computerizate cognitive, software
de calculator pentru reprezentarea grafică
a datelor, software de calculator pentru
recunoașterea modelelor, software de calculator
pentru extragerea datelor, software de
viziune computerizată pentru achiziționarea,
procesarea, analiza și înțelegerea imaginilor
digitale și extragerea de date vizuale, seturi
de dezvoltare de software de calculator, kituri
de dezvoltare de software pentru viziunea
calculatoarelor, învățare automată, învățare
profundă, inteligență artificială, procesare a
limbajului nativ, algoritmi de învățare și analiză
de date, software de viziune descărcabil și
înregistrat care folosește inteligența artificială
pentru a vedea și interpreta date, conecta
cu hardware și pentru a stoca, gestiona și
prelucra date în cloud, hardware și software
computerizat pentru înregistrare, prelucrare,
recepție, reproducere, transmitere, modificare,
comprimare, decomprimare, difuzare, fuziune
și îmbunătățire sunet, imagini, grafică și
date, programe software algoritm pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

258

operarea și controlul calculatoarelor, hardware
și software computerizat pentru îmbunătățirea
și furnizarea de transfer, transmitere, recepție,
procesare și digitalizare în timp real a
informațiilor grafice audio și video, software de
calculator ce poate fi descărcat și înregistrat
pentru colectarea, compilarea, prelucrarea,
transmiterea și difuzarea datelor gps ale
sistemului de poziționare globală pentru utilizare
în dispozitive fixe, mobile și portabile, baze de
date electronice care cuprinde informații rutiere,
geografice, cartografice, linii de tranzit public,
informații privind liniile de tranzit public, informații
despre rutele de tranzit public, programe și orare
de tranzit public și alte informații de transport
public înregistrate pe suporturi de calculator,
software de navigare pentru calcularea și
afișarea rutelor, sistem de navigație în tranzit
public cu afișaje interactive de hărți digitale,
instrucțiuni interactive și informații generate de
utilizator, software de calculator social interactiv
pentru regăsirea și afișarea informațiilor de
transport public, navigație, geografice, hărți și
călătorii, software de calculator social interactiv
pentru a permite transmiterea de informații de
tranzit public, cartografiere, navigație, trafic,
rute și informații de interes către rețele de
telecomunicații, telefoane celulare, dispozitive
de navigație și alte dispozitive mobile și
portabile, software de calculator social interactiv
care permite schimbul de informații între
utilizatori, calculatoare și sisteme acționate de
computer pentru conducere autonomă, vehicule
conectate, asistate de șofer, dispozitive aeriene
fără pilot și drone, platforme hardware și
software computerizate cu afișaje interactive,
sisteme de control și dispozitive de control,
sisteme de avertizare, conectivitate, computere
de bord și gps pentru vehicule, vehicule
conectate, vehicule autonome și fără șofer,
sisteme cu mai multe camere pentru utilizare
în vehicule, navigare și ghidare gps, urmărire
locație gps, dispozitiv de afișare a hărților gps
și de calcul al rutelor, dispozitive de înregistrare
video și rețele de comunicații wireless pentru
transmisie de date sau imagini pentru vehicule,
aplicații software de calculator pentru agenți
virtuali digitali, sisteme predictive, învățare
automată, automatizare a proceselor cognitive,
recunoaștere a modelelor, recunoaștere a
caracterelor, aplicații computerizate vizual,
virtualizare a cunoștințelor, robotică, drone
și vehicule fără pilot, aplicații hardware și
software pentru controlul automat al conducerii
vehiculelor, aplicații hardware și software pentru
controlul automat al conducerii vehiculelor,
controlul autonom, navigarea, conducerea

asistată a vehiculelor și autoconducerea
vehiculelor, dispozitive de urmărire a vehiculelor
conținând software și hardware pentru computer,
senzori, transmițători, receptoare și receptoare
pentru poziționare globală a sateliților, toate
utilizate în legătură cu urmărirea vehiculului și
monitorizarea acestuia.
42. Furnizare temporară de software online
nedescărcabil pentru învățare automată,
extragere de date, interogare de date și
analize de date, furnizarea temporară de
software online nedescărcabil pentru activități
computerizate cognitive, învățare profundă,
inteligență artificială, furnizarea temporară de
software nedescărcabil pentru interogarea
de date și analiza datelor, furnizarea
temporară de software care nedescărcabil
pentru extragerea datelor, furnizarea temporară
de software nedescărcabil pentru activități
computerizate cognitive, învățare profundă,
inteligență artificială, cercetarea și preluarea
informațiilor din rețelele de calculatoare
pentru alții, servicii informatice, și anume,
furnizarea temporară de software online
nedescărcabil, interfață de programare a
aplicațiilor software (API) și widget-uri pentru
software pentru învățare automată, extragere
de date, interogare de date și analiză de date,
furnizarea de programe de vizualizare online
nedescărcabile pentru achiziția, procesarea,
analiza și înțelegerea imaginilor digitale și
extragerea de date vizuale, furnizare de
kituri de dezvoltare de software de calculator
online nedescărcabil, furnizarea de kituri online
de dezvoltare a software-ului de calculator
nedescărcabil pentru vizionarea computerului,
învățare automată, învățare profundă, inteligență
artificială, procesare a limbajului nativ, algoritmi
de învățare și analiză de date, furnizarea de
programe de vizionare online nedescărcabil,
care utilizează inteligență artificială pentru a
vedea și interpreta datele, conectarea cu
hardware și stocarea, gestionarea și prelucrarea
date în cloud, software ca și serviciu (SAAS)
servicii care conțin software pentru utilizarea
în furnizarea de capacități de computerizare în
cloud și servicii de tehnologie informațională
(IT), computerizarea și computerizarea în cloud,
servicii software ca servicii (SAAS), care includ
software pentru utilizare computerizată prin
intermediul unei rețele locale și globale, serviciile
de software ca servicii (SAAS) care conțin o
platformă de dezvoltare a software-ului pentru
conectarea aplicațiilor la sisteme și dispozitive
pentru întreprinderi, consiliere software și
furnizare de informații despre software ca
serviciu, servicii software ca servicii (SAAS),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

259

care includ programe software utilizate pentru
furnizarea computerizată cu latență redusă și cu
lățime mare de bandă, servicii de software pentru
furnizarea de capacități computerizate pentru
dezvoltatorii de aplicații și furnizorii de conținut,
computerizare în cloud care conține software
utilizate pentru furnizarea computerizată cu
latență redusă și cu lățime mare de bandă,
servicii de tehnologie informațională (IT) și
computerizare prin intermediul unei rețele
globale și locale, servicii de software pentru
furnizarea de capacități de computerizare cloud
pentru dezvoltatorii de aplicații și furnizorii de
conținut, servicii care permit implementarea
aplicațiilor pe o rețea online, servicii pentru
furnizarea de analize, caching, computerizare
și rutare de trafic, servicii pentru furnizarea
unei rețele computerizate sigure și de încredere,
furnizarea de servicii de consultanță hardware și
software în domeniu, dezvoltând un mediu bazat
pe cloud, cu integrarea aplicațiilor pe diverse
platforme și dispozitive conectate, servicii de
calculator, și anume, crearea de indexuri de
informații, site-uri web și resurse bazate pe
rețele de calculatoare, furnizarea temporară
de software de calculator nedescărcabil
pentru conectarea, operarea și gestionarea
dispozitivelor în rețea de pe internetul lucrurilor
(IoT), furnizarea de programe informatice online
nedescărcabile pentru conectarea, operarea
și gestionarea dispozitivelor în rețea de pe
internetul lucrurilor (IoT), software ca serviciu
(SAAS), servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și calculatoarelor wireless,
servicii de gestionare a rețelelor de calculator,
și anume, monitorizarea sistemelor de rețea în
scopuri tehnice, găzduire de conținut digital pe
internet, servicii de monitorizare a rețelelor de
calculatoare, și anume furnizarea de informații
despre funcționarea rețelelor de calculatoare,
personalizarea software-ului web și designul
interfeței utilizatorului computerului pentru alții,
servicii de dezvoltare, proiectare și consultanță
pentru calculatoare, proiectarea și dezvoltarea
de standarde pentru alții în proiectarea și
implementarea de software de calculator,
hardware și echipamente de telecomunicații,
furnizarea clienților și tehnicienilor cu informații în
legătură cu gestionarea proiectelor de calculator,
furnizarea de software online ca serviciu
pentru colectarea, compilarea, prelucrarea,
transmiterea și diseminarea datelor gps-ului
de poziționare globală, furnizarea de software
online nedescărcabil, care conține informații
rutiere, geografice, cartografice, linii de tranzit
public, informații despre linii de tranzit public,
informații despre rutele de tranzit public,

programe și orare de tranzit public și alte
informații de transport public, furnizarea de
software online de navigare nedescărcabil
pentru calcularea și afișarea rutelor și distribuirea
sistemului de navigație în transport public, a
hărții și a informațiilor de călătorie, furnizarea
de programe informatice online nedescărcabile
pentru a permite distribuirea de informații de
tranzit public, cartografiere, navigație, trafic, rute
și informații de interes, software de calculator
social interactiv care permite schimbul de
informații între utilizatori, furnizarea de software
online ca un serviciu pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, controlul autonom,
navigarea, conducerea asistată a vehiculelor și
conducerea automată a vehiculelor.

───────

(210) M 2020 08935
(151) 10/12/2020
(732) GNAT AND COMPANY LIMITED,

VISTRA CORPORATE SERVICES
CENTRE, WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA, VG1110,
INSULELE VIRGINE BRITANICE

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

(540)

CHINA TANG

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.11; 26.03.03; 26.04.11;
29.01.11

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

43. Servicii de restaurant, servicii de bar si
servicii de cafenea, servicii de salon/bar de
cocktail-uri (cocktail lounge services), servicii de
catering, servicii de bucatari personali, servicii
pentru furnizarea de produse alimentare si

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
1205U), auriu (Pantone 871U)
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bauturi, prepararea de produse alimentare si
mancaruri pentru a fi luate la pachet.

───────

(210) M 2020 08937
(151) 10/12/2020
(732) RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL, CALEA ARADULUI
NR. 85A, BIROU 2, MEZANIN,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PREȚUIM MUNCA TA!
(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.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

(210) M 2020 08938
(151) 10/12/2020
(732) RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL, CALEA ARADULUI
NR. 85A, BIROU 2, MEZANIN,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

APRECIEM MUNCA TA!

(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.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
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(210) M 2020 08939
(151) 10/12/2020
(732) DENTOCALM SRL, CALEA TURZII

NR. 7, ET. 3, AP. 3, JUDEȚUL
CLUJ, MUN. 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)

DentoCalm

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01; 29.01.12

clase:
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2020 08940
(151) 10/12/2020
(732) SMART NUTRACEUTICAL S.R.L.-

D, STR. PROGRESULUI NR.
15, JUDEȚUL MUREȘ, COM.
LIVEZENI, SAT LIVEZENI, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

youbio

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
29. Seminţe, nuci, fructe uscate, pulberi cu valori
nutriţionale ridicate (superfoods), ulei de nucă
de cocos alimentar, tahini (pastă din seminţe de
susan), creme vegetale tartinabile, unt de caju,
unt de migdale, unt de arahide, uleiuri.
30. Miere, musli, Cereale, făină din cereale,
batoane de cereale bogate în proteine,
paste, ceaiuri, snacks-uri, chipsuri (produse din
cereale).
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 29
respectiv: seminţe, nuci, fructe uscate, pulberi
cu valori nutriţionale ridicate (superfoods), ulei
de nucă de cocos alimentar, tahini (pastă din
seminţe de susan), creme vegetale tartinabile,
unt de caju, unt de migdale, unt de arahidei,
uleiuri şi din clasa 30 respectiv: miere, musli,

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

(591) Culori revendicate: verde, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cereale, făină din cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, paste, ceaiuri, snacks-uri,
chipsuri (produse din cereale).

───────

(210) M 2020 08941
(151) 10/12/2020
(732) AUREL BUNEA, STR. SERGENT

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

(540)

Agrobun Cultivăm
împreună succesul!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.13.25

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din domeniul agricol, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și 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,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de

produse diverse din domeniul agricol, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic
sau on-line de comerț cu amănuntul și/sau cu
ridicată de produse din industria agricolă, servicii
de consultanță comercială în sectorul agricol,
furnizare de informații comerciale referitoare
la industria agricolă, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură.

───────

(210) M 2020 08942
(151) 10/12/2020
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4 ,
AP. 54, JUD. GALATI, GALATI, 800330,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
26.01.16

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

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

MAJOR CARA ANGHEL NR. 10, 
BL. C5, SC. B, ET. 7, AP.  74, 
SECTOR  6, BUCURESTI,
ROMANIA
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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, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, etichete pentru bagaje şi genţi, etuiuri
pentru cărţile de vizită şi portofele, cutii şi tocuri
din piele sau carton imitaţie de piele, bastoane,
umbrele și parasolare, umbrele, umbrele de
soare.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice și de
toaletă, statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.

───────

(210) M 2020 08943
(151) 10/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one MAMAIA
(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. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcție, consultanță
în construcții, demolarea clădirilor.

───────
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(210) M 2020 08944
(151) 10/12/2020
(732) CRISTDAR SRL, ALEEA

HOTINULUI NR. 11, SC. A, ET. 3,
AP. 7, CAMERA 2, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CRISTDAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 08945
(151) 10/12/2020
(732) DAN STURZA, STR. NUFERILOR

(540)

SKIN GOALS BEAUTY
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

NR. 50 - 58, BL. CORP B, AP.  3, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz (Pantone 674C,
Pantone 189 C), alb

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.
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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.
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.

───────

(210) M 2020 08946
(151) 10/12/2020
(732) SC FERGUSON BUILDING

CONCEPT SRL, STR. ALEEA
DEALULUI NR 17, CAMERA 2,
JUD. ARGES, SMEURA, 117512,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SATU MUSCELEAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 08947
(151) 10/12/2020
(732) LIVIU-CĂTĂLIN MITITELU, STR.

BRÂNDUŞELOR NR. 5, BL. 10, SC.
A, ET. 4, AP. 17, JUD. PRAHOVA,
SINAIA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LIVIU GUŢĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, servicii de
management al afacerilor, servicii de
administrare a afacerilor, administrare a
afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, managementul activităților de
impresariat artistic, castinguri pentru artiști
(selecție de personal), casting (recrutare) de
artiști de spectacol, servicii de rezervare a
angajamentelor pentru artiști interpreți, servicii
prestate de o agenție de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artiști),
administrare a afacerilor pentru interpreți de
muzică, lucrări de birou, servicii de comerţ,
servicii de comerţ online cu amănuntul
online pentru filmele şi muzica descărcabilă
şi preînregistrată, servicii de informare a
consumatorilor.
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

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, 
JUD. IAȘI, IAȘI, 700730, IAȘI,
ROMANIA
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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, a materialelor 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 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, servicii
de divertisment furnizate de un artist inregistrat,
servicii de înregistrări sonore și video de
divertisment, concerte, spectacole muzicale şi
video, divertisment de radio și televiziune,
servicii de divertisment de tipul spectacolelor
de teatru și cabaret, producție de înregistrări
sonore și video, prezentare, producţie şi
realizare de spectacole, spectacole muzicale,
concerte, materiale video şi programe de
radio şi televiziune, evenimente live, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți.

───────
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(210) M 2020 08948
(151) 10/12/2020
(732) S.C. VALCOM CONSTRUCT

S.R.L., STR. MATEI BASARAB, T.
33, P.1040/1, JUD. VRANCEA, SAT
GOLEȘTI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

VALCOM residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 26.11.02;
26.11.12

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii de
leasing sau închiriere de clădiri, administrare

de clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, servicii de evaluări financiare privind
proiectarea clădirilor, colectare de impozite
pe clădiri comerciale, gestiune financiară a
proiectelor de clădiri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare).
37. Servicii de reparaţii, servicii de instalaţii,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcţie de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare
de clădiri, curățare de clădiri, reparații de
clădiri, renovare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), întreținere de clădiri, curățarea clădirilor
publice, izolarea clădirilor existente, curățarea
clădirilor rezidențiale, supravegherea reparațiilor
la clădiri, dezmembrare de clădiri industriale,
instalarea armăturilor pentru clădiri, construcții
de clădiri instituționale, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
construirea de clădiri multifamiliale, restaurări
specializate de clădiri, renovarea interioară a
clădirilor, renovarea și restaurarea clădirilor,
renovarea și repararea clădirilor, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, servicii de

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA
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curățare industrială a clădirilor, izolare termică
a clădirilor, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparații și
întreținere de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, construire
de părți de clădiri, servicii de cablare pentru
telecomunicații în clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, construcții și reparații
de clădiri, lucrări de reparații la clădiri, servicii
de renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare

de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte,
servicii specializate în domeniul construcţiei,
cum ar fi cele de prestate de zugravi, instalatori
sanitari, instalatori pentru instalaţiile de încălzire
sau țiglari, servicii de reparaţii, şi anume
servicii care se ocupă cu repunerea în bună
stare a oricărui obiect după uzură, stricăciune,
deteriorare sau distrugere parţială, servicii anexe
serviciilor de construcţii cum ar fi verificarea
proiectelor de construcţii, servicii de închiriere
de utilaje sau de materiale de construcţii,
instalare de structuri temporare pentru târguri
comerciale, construcție de standuri pentru
târguri comerciale și expoziții, construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
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de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de clădiri, servicii de design al clădirilor.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizarea de spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de creșă, servicii de creșă asigurate
în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei (servicii de
aziluri de bătrâni), furnizare de programe după
școală, furnizare de programe înainte de școală,
furnizare de servicii de creșe (altele decât
școlile).

───────

(210) M 2020 08949
(151) 10/12/2020
(732) S.C. ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one FLOREASCA CITY
(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. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────
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(210) M 2020 08950
(151) 10/12/2020
(732) S.C. SFM MEDIA TECH S.RL.,

(540)

Simfonica
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2020 08952
(151) 10/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061334, ROMANIA

(540)

ZYMOCLAIRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi.

───────

(210) M 2020 08955
(151) 10/12/2020
(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, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

JOHN PLAYER GOLD LEAF

(531) Clasificare Viena:
02.01.12; 26.11.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(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.

───────

ȘOS PANTELIMON NR. 114-124,
BLOC 208 B, SCARA 2, AP. 55, 
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
roşu
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(210) M 2020 08956
(151) 10/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061334, ROMANIA

(540)

ZYMOVARIETAL AROMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, enzime folosite în băuturi.

───────

(210) M 2020 08957
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

cassa EXPERT

(531) Clasificare Viena:
17.02.25; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
albastru închis, gri deschis, gri închis

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, detergenţi, alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, amidon pentru rufe, aer
presurizat, în recipiente pulverizatoare, pentru
curățare și desprăfuire, spray-uri de curățare
de uz casnic, soluţii pentru îndepărtarea
petelor, preparate pentru albirea rufelor /înălbitor
de rufe, albastreală pentru rufe, preparate
pentru îndepărtarea culorii, servețele antitransfer
de culoare, produse pentru clătire de uz
casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
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desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de
uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, smirghel, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), ceară antiderapantă pentru
pardoseli, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
sodă caustică, praf de lustruit/pastă de lustruit
bijuterii, servețele, lavete, tampoane, țesături
și bureți impregnate cu preparate de curățare
de uz casnic, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare de uz casnic,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, de uz casnic, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, odorizant difuzor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte, creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de
curăţit pentru autovehicule, apă de javel,
amoniac (alcalii volatile/detergent)/alcalii volatile
(amoniac/detergent).
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, lumânări decorative, candele
(lumânări), lumânări cu repelent pentru insecte,
torțe pentru grădină.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, substanţe
dezinfectante pentru rufe, substanţe
dezinfectante pentru pardoseli şi mobilier,
dezinfectante pentru suprafeţe şi obiecte,
servetele umede antibacteriene pentru
suprafete, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, prosoape sanitare, săpunuri
dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectante pentru wc-uri chimice,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, alcool medicinal, deodorante,
altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, deodorante pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodorante pentru

baie, deodorante pentru frigidere, deodorante
de cameră, deodorante de toalete,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
automobile, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, lipici pentru
insectele zburătoare / adezivi pentru prinderea
insectelor, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, repelent pentru insecte
insecticide, brăţări impregnate cu repelenti
pentru insecte, preparate împotriva moliilor,
hârtie împotriva moliilor, naftalină, prosoape
sanitare / şerveţele sanitare, șervețele
impregnate cu lotiuni dezinfectante, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru sterilizarea
apei.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Saci menajeri, folie alimentară, folie din
plastic pentru ambalat, pungi de copt la
cuptor, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, pungi de plastic
pentru gheață, folii din plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din plastic pentru ambalat, saci de uz menajer
din plastic, şerveţele din hârtie, 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, pungi (învelitoare, săculețe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, articole de curăţare,
bureți, bureți de menaj, bureți pentru vase,
bureți metalici, cârpe pentru curățare, bătătoare
pentru covoare, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, bureți abrazivi pentru
bucătărie, bureți de toaletă, bureți din sârmă,
câlți pentru curățat, lavete de spălat vase, cârpe
de curățat, cârlige de rufe, cârpe pentru spălat
dușumele, coșuri de hârtii, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
dozatoare de săpun, frânghii pentru întins
rufele, găleți cu storcător pentru mop, mopuri,
mânere pentru mopuri, fărașe, încălțătoare,
mânere pentru mături, mănuși de bucătărie,
mănuși de grădinărit, mănuși de lustruit, mănuși
de menaj, mănuși pentru spălarea mașinilor,
material pentru perii, materiale pentru lustruire
(cârpe), mături, mături mecanice, mese de
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călcat, ștergătoare de mobilă, pămătufuri de
praf, perii, perii de sârmă pentru curățat,
perii pentru încălțăminte, perii pentru spălarea
veselei, raclete (manuale) pentru curățenie,
storcătoare de găleată pentru mop, suporturi
pentru bureți, suporturi pentru fiarede călcat,
perii de toaletă, uscător de rufe rotativ, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, folii pentru copt, săculețe (pungi) pentru
gătit, altele decât pentru cuptorul cu microunde.

───────

(210) M 2020 08958
(151) 11/12/2020
(732) GABRIELA - IOANA STATE,

STR. MUSCATELOR NR. 7, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Mai mult decat un
dulce by Ana State

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 08.01.16;
02.09.01; 26.01.16

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

30. Produse de brutărie, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, amestecuri pentru
produse 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
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,

(591) Culori  revendicate:  roșu, roz, albastru,
galben, gri, alb, negru
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produse de cofetărie din ciocolată, mentă pentru
utilizare în cofetărie, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din fructe, esențe folosite pentru
produse de cofetărie, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, 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 pe bază 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 din
zahăr 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. 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 digitale, 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,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale (publicitate), organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
de sushi, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, 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 de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurant cu specific japonez,
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire, închiriere de săli pentru evenimente
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sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.
44. Aranjamentul florilor, furnizare de informații
privind identificarea plantelor și a florilor
în scopuri horticole, instruire în materie de
aranjamente florale, servicii de amenajare a
aranjamentelor florare pentru interiorul clădirilor.

───────

(210) M 2020 08960
(151) 11/12/2020
(732) MURESENILOR 12 S.R.L, STR.

MURESENILOR NR. 12, CAMERA
1, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

JUGEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
furnizare de instalaţii de divertisment în
hoteluri, 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, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, furnizare
de informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţele online şi pe internet,
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
de concursuri, organizarea de spectacole,

petreceri,baluri, gale, prezentare de spectacole
de varietăţi, prezentări de spectacole în
direct, 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), servicii de închiriere de echipamente
şi instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport
şi cultură, punere la dispoziţie de săli de
divertisment, rezervarea de săli de divertisment,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
furnizare de spaţii pentru recreere, furnizare de
spaţii pentru divertisment, furnizare de spaţii
de recreere, sub formă de terenuri de joaca
pentru copii, organizare de congrese şi de
conferinţe în scopuri culturale si educative,
furnizare de atracţii pentru vizitatori în scopuri de
divertisment, furnizare de atracţii pentru vizitatori
în scopuri culturale, degustare de vinuri (servicii
de divertisment).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de alimentaţie publica,
servicii hoteliere, servicii de pensiune, motel,
informaţii hoteliere, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de
hotel pentru terţi, organizare de mese la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri, moteluri, pensiuni, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informaţii cu privire la hoteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, moteluri, pensiuni,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, moteluri,
pensiuni, servicii prestate de agenţii pentru
rezervări la hotel, motel, pensiune, servicii
electronice de informaţii cu privire la hoteluri,
moteluri, pensiuni, servicii de rezervare la unitati
de cazare, oferite pe internet, furnizare de
informaţii online despre rezervări la hoteluri,
moteluri, pensiuni, furnizare de spaţii special
amenajate pentru expoziţii, în hoteluri, furnizare
de servicii de rezervare de camere şi rezervare
la hoteluri, moteluri, pensiuni, servicii de primire
pentru cazare temporară (administrarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de locuinţe turistice ,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), pregătirea
şi furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobila, servicii oferite de
restaurant, bar, cafenea, cantina, bistro, servicii
oferite de ceainerie, cofetărie, snack-bar, fast
food, rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
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servire la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de sommelier, barmani, bucătar
personal, servicii de rezervări la restaurant,
furnizare de recenzii de restaurante şi baruri,
furnizare de informaţii cu privire la servicii de
bar, restaurant, servicii de club pentru furnizare
de mâncare şi băuturi, asigurarea facilităţilor
de camping, închiriere de corturi, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închiriere
de săli de întâlnire, închiriere de săli pentru
expoziţii, închiriere de săli de reuniune, închiriere
de săli de conferinţe, închiriere de săli pentru
evenimente sociale.

───────

(210) M 2020 08961
(151) 11/12/2020
(732) BOGDAN-MIHAI FISCHER, STR.

MOLIDULUI NR. 29, BL. B40,
AP.13, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Balonescu PARTY
SHOP & MORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.01.23

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

12. Baloane dirijabile, baloane baloane umplute
cu heliu, baloane cu aer cald, baloane de aer
cald.
20. Baloane publicitare, baloane publicitare
gonflabile, decoraţiuni din plastic pentru
petreceri.
28. Baloane pentru joacă, baloane de jucărie,
baloane de joc, baloane pentru jocuri, articole
fantezie pentru petreceri, articole din hârtie
pentru petreceri.
35. Servicii de publicitate prin afişarea de
reclame pe baloane, organizare de expoziţii
şi evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare şi coordonare de
evenimente promoţionale de marketing pentru
terţi, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baloane dirijabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
baloane umplute cu heliu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baloane cu aer cald,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baloane de aer cald, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baloane publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baloane publicitare gonflabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baloane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baloane de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baloane de joc, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baloane
pentru jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole fantezie pentru petreceri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole din hârtie pentru petreceri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baloane
dirijabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baloane umplute cu heliu, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu baloane cu aer
cald, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu baloane de aer cald, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu baloane publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu baloane publicitare gonflabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu baloane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
baloane de jucărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu baloane de joc, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu baloane pentru jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole fantezie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole din
hârtie pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baloane
dirijabile, servicii de vânzare cu amănuntul prin

(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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catalog în legătură cu baloane umplute cu heliu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu baloane cu aer cald, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu baloane de aer cald, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baloane
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu baloane publicitare
gonflabile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu decoraţiuni din
plastic pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baloane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu baloane de jucărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
baloane de joc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu baloane pentru
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole fantezie pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole din hârtie pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baloane dirijabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baloane umplute cu heliu, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu baloane
cu aer cald, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baloane de aer cald, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu baloane publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu baloane
publicitare gonflabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu decoraţiuni din
plastic pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baloane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu baloane de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baloane de
joc, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu baloane pentru jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole fantezie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole din hârtie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu baloane dirijabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane umplute cu heliu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane cu aer cald, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane de aer cald, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane publicitare gonflabile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală

în legătură cu baloane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
baloane de joc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu baloane
pentru jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu articole
fantezie pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
articole din hârtie pentru petreceri.
41. Servicii de decorare cu baloane, organizare
de petreceri, planificarea de petreceri,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de planificare de petreceri, planificare şi
coordonare de petreceri (divertisment), servicii
de divertisment pentru petreceri de zile
de naştere, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente educative,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
fotbal, organizarea de evenimente de
gimnastică, organizare de evenimente de
recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv.

───────

(210) M 2020 08962
(151) 11/12/2020
(732) REWE Romania S.R.L., STR.

BUSTENI NR. 7, JUDEŢ ILFOV,
STEFĂNEŞTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MEMORIA GUSTULUI
CU HANUL BOIERESC

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu ridicata şi de comerţ
cu amănuntul, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ online, compilarea
informaţiilor despre produse în baze de date
computerizate în scopuri publicitare pentru a
facilita consumatorilor posibilitatea de a o vedea
şi de a achiziţiona aceste produse, oferind
consumatorilor şi clienţilor informaţii cu privire
la preţurile şi calitatea prduselor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, pubicitate,
răspândirea materialelor publicitare, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
producţia de clipuri publicitare, demonstraţii cu
produse.

───────

(210) M 2020 08963
(151) 11/12/2020
(732) FLORIN SANDU TRONCA, STR.

1128, JUD. BIHOR, PALEU,
417166, BIHOR, ROMANIA

(540)

totemdigital.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Panouri publicitare electronice, ecrane
tactile (electronice), ecrane electronice tactile,
monitoare pentru semnalizare digitală, panouri
de semnalizare cu afișaj digital.
20. Panouri de afișare publicitare cu excepția
celor electronice și a celor din hârtie sau carton.
35. Publicitate, închiriere de panouri publicitare
digitale, publicitate exterioară (afișaj), concepere
de material publicitar, crearea materialului
publicitar, difuzarea de date privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare.

───────

(210) M 2020 08964
(151) 11/12/2020
(732) NORD VEST PACK PRODUCTION

SRL, STR. PIATA 1 MAI NR. 4-5,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Casa Office

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 02.01.01;
02.01.23; 16.01.06; 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,
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 bilă, 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

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, 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),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, 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 dinhârtie, 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, 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, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, 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, suporturi de calimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, 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
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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,
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, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe 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.

───────
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(210) M 2020 08965
(151) 11/12/2020
(732) SC SERVER CONFIG SRL, STR.

1 DECEMBRIE NR. 54C, JUD.
BIHOR, ALEȘD, BIHOR, ROMANIA

(540)

S SERVER CONFIG OUTLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 26.04.18;
29.01.12

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

35. Servicii de comerț cu ridicata ale
calculatoarelor, echipamentelor periferice și
software-ului.

───────

(210) M 2020 08966
(151) 11/12/2020
(732) SC SERVER CONFIG SRL, STR.

1 DECEMBRIE NR. 54C, JUD.
BIHOR, ALEȘD, BIHOR, ROMANIA

(540)

S SERVER CONFIG
PREMIUM REFURBISHED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 26.04.18;
29.01.12

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

35. Servicii de comerț cu ridicata ale
calculatoarelor, echipamentelor periferice și
software-ului.

───────

(540)

S SERVER CONFIG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

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

35. Servicii de comerț cu ridicata ale
calculatoarelor, echipamentelor periferice și
software-ului.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu ( Hex
#ff9700, Hex #f26522), roșu (Hex
#ff3000, Hex #bf0000), negru (Hex
#000000)

(591) Culori revendicate: roșu (Hex #ff003e,
Hex #ff0000, hex #bc000e), negru (Hex
#000000)

(210) M 2020 08967
(151) 11/12/2020
(732) SC SERVER CONFIG SRL, 

STR. 1 DECEMBRIE NR. 54C, JUD.
BIHOR, ALEȘD, BIHOR, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Hex #ff003e,
Hex #ff0000, Hex #bc000e), negru (Hex
#000000)
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(210) M 2020 08968
(151) 11/12/2020
(732) CLINICAL TRIAL CENTER SRL,

STR. RAPSODIEI NR. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Clinical Trial Center

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.09; 26.03.05;
26.13.25; 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 și autentificare a calității, 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,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 08969
(151) 11/12/2020
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L.,

STR. 125C, JUD. PRAHOVA,
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SCARA B, AP. 10,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

3 PENTRU VIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor, vinuri.

───────

(210) M 2020 08970
(151) 11/12/2020
(732) S.C. SODINAL S.RL., BLD.

(540)

ARABIFIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Lianți din gumă arabică (cu excepția celor
pentru papetărie sau menaj), gumă arabică
uscată prin pulverizare folosită la fabricarea
băuturilor.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, violet, verde, alb,
negru

TIMIȘOARA NR. 100G, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061334, ROMANIA
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(210) M 2020 08971
(151) 11/12/2020
(732) S.C. SODINAL S.R.L., BLD.

TIMIȘOARA NR. 100G, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061334, ROMANIA

(540)

FERMACTIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Drojdie, cu excepția celei utilizate pt scopuri
farmaceutice și pentru consumul animal.

───────

(210) M 2020 08972
(151) 11/12/2020
(732) ANDRIY DIVENKOV, STR. VASILE

LUCACIU NR. 5, BUCUREȘTI,
030691, ROMANIA

(540)

APPACE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare de afaceri, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în administrarea afacerilor în
domeniul francizelor, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
în domeniul administrării și planificării
afacerilor, asistență în materie de management
privind afacerile, asistență privind planificarea
comercială, furnizare de date referitoare la
afaceri, întocmire de rapoarte economice,
managementul activităților comerciale, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare în
materie de activități de marketing, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,

dezvoltare de conceptii de publicitate, furnizare
de informații publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site-uri web, întocmire de planuri de
marketing, informații de marketing, furnizare de
informații privind marketingul.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, analize computerizate,
cercetare în domeniul tehnologiei pentru
procesarea datelor, cercetare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare privind
prelucrarea de date, consultanță IT, servicii de
consiliere și asigurare de informații, dezvoltare
de sisteme computerizate, creare de platforme
informatice pentru terți, cercetare tehnică în
domeniul calculatoarelor, cercetare tehnologică
referitoare la calculatoare, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), gestionarea
motoarelor de căutare, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de
rețele de calculatoare, exploatare de date,
dezvoltare și testare de metode de calcul, de
algoritmi și de software, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare software,
programare și implementare, actualizarea
și ameliorarea software-ului de calculator,
actualizare de pagini de internet, actualizare
de programe de calculatoare pentru terți,
actualizare de software de calculator pentru
terți, actualizare de software pentru dispozitive
încorporate, actualizare de software pentru
sisteme de comunicații, actualizarea software-
ului, servicii it, servicii de proiectare, testare,
autentificare și controlul calității, artă grafică
și design, consultanță în materie de design
web, consultanță pentru dezvoltarea de produse,
consultanță în materie de design de pagini web,
creare de site-uri pe internet.

───────
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(210) M 2020 08973
(151) 11/12/2020
(732) S.C. SODINAL S.R.L., BLD.

TIMIȘOARA NR. 100G, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061334, ROMANIA

(540)

TANIVIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Tanin.

───────

(210) M 2020 08974
(151) 11/12/2020
(732) S.C. MED LIFE S.A., CALEA

GRIVITEI NR. 365, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sistemul Medical MedLife

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.05;
27.05.01; 27.05.17

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

16. Produse de imprimerie, grafice tipărite,
desene grafice, reprezentări grafice, timbre,
sigilii (timbre seci), benzi autoadezive pentru
papetărie, etichete autocolante, etichete de
identificare din hârtie, șabloane (papetărie),
materiale imprimate, imagini aplicate sub formă
de abțibilduri, aparate de realizat viniete.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2020 08975
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Sirocou
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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 /
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

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, 
AP.  1, JUD. ILFOV, SNAGOV, 
ILFOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, galben,
portocaliu, violet, albastru, bleumarin
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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 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 /
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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, 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).

───────
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(210) M 2020 08976
(151) 11/12/2020
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, 1800 VEVEY, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES,
STR LUNEI, NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 030167, ROMANIA

(540)

MAGGI TRATTORIA A CASA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Legume conservate, congelate, uscate
sau gătite, cartofi conservați, congelați, uscați
sau gătiți, ciuperci conservate, uscate sau
gătite, vânat, pește și produse alimentare de
proveniență oceanică, toate aceste produse
sub formă de extracte, supe, jeleuri, produse
tartinabile, conserve, mâncare gătita, congelata
sau deshidratată, mâncare preparată pe bază de
legume, cartofi, fructe, carne, carne de pasăre,
pește și produse alimentare de proveniență
oceanică, uleiuri și grăsimi comestibile, supe,
supe concentrate, preparate pentru supe, supă,
cuburi de bulion, bulion, de asemenea sub formă
de cuburi, de tablete sau pudră, preparate pentru
bulion, concentrate de supă, lapte de orez pentru
preparate culinare.
30. Făină, pâine, drojdie, produse de patiserie,
orez, paste, tăiței, produse alimentare preparate
din orez, faină, ovăz sau faină de cereale, de
asemenea sub formă de mâncăruri preparate,
sosuri, sos de soia, ketchup de roșii, produse
pentru aromat și condimentat preparatele,
mirodenii, condimente, sosuri pentru salate,
maioneză, muștar, oțet, semințe procesate
pentru folosirea ca mirodenii sau condimente.

───────

(210) M 2020 08977
(151) 11/12/2020
(732) POPHOP S.R.L., SAT VADU

MOLDOVEI NR. 26, JUDETUL
SUCEAVA, COMUNA VADU
MOLDOVEI, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

PopHop
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere blondă, bere brună, bere și
produse de bere, bere fără alcool, băuturi pe
bază de bere, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere.

───────

(210) M 2020 08978
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

AlpinCool
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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,
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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 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
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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, 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
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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).

───────

(210) M 2020 08979
(151) 11/12/2020
(732) PARDOSELI DESIGN, STR. HENRI

(540)

pardoseli design
specializati in pardoseli

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.07.25

clase:

35. Publicitate, informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, regruparea în
avantajul terților a produselor din domeniul
pardoselilor (exceptând transportul lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de import a produselor
din domeniul pardoselilor.
37. Montare pardoseli, montare de plăci
pentru pardoseli, așezare pardoseli, servicii de
întreținere pardoseli.

───────

(210) M 2020 08980
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

RoyalToys
(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, blocatoare pentru urcarea pe
coardă(echipamente pentru alpinism), saltea de
joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de surf,
tunuri de aruncat mingi, mingi pentru jocuri,
haltere, mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/
cricket (accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru
pomul de crăciun, margini elastice pentru masa
de biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard,
mese de biliard, carduri de bingo, indicatoare de
tragere/muşcătură(unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură(unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru

COANDA, NR. 52, BLOC O1, SC.1,
ET. 3, AP. 14, JUDETUL 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

(591) Culori revendicate: albastru, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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piept (aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandăpentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit / nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf) / unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot / mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf, cu
sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare de
golf / cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape 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 comandăpentru 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, 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), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluşcu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele 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,
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aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).

───────

(210) M 2020 08981
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUDEŢ ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Educate
(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, blocatoare pentru urcarea pe
coardă(echipamente pentru alpinism), saltea de
joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de surf,
tunuri de aruncat mingi, mingi pentru jocuri,
haltere, mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/
cricket (accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru
pomul de crăciun, margini elastice pentru masa
de biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard,
mese de biliard, carduri de bingo, indicatoare de
tragere/muşcătură(unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură(unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretăpentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă(ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandăpentru consolele de jocuri,

manete de comandăpentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf/cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gutăpentru 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 comandăpentru 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, 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), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluşcu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
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cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele 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).

───────

(210) M 2020 08982
(151) 11/12/2020
(732) SEDA INVEST SRL, STR. PARIS,

NR. 26-32, JUDEŢ BRAŞOV,
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GS GRAY SQUARE

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 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
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.
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.
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.

(591) Culori revendicate: gri (Pantone Cool
Gray 8 C), negru

───────
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(210) M 2020 08983
(151) 11/12/2020
(732) WUHAN ZMS TECHNOLOGY

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

(540)

UR SUGAR

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

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

3. Abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru îngrijirea unghiilor de uz
cosmetic, produse de demachiere, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, gel pentru
unghii, lac de unghii de uz cosmetic, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, unghii
false, ojă de unghii, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor de uz cosmetic,
sclipici pentru unghii, preparate pentru slefuirea
unghiilor, lac de bază pentru unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, produse
cosmetice.

───────

(210) M 2020 08984
(151) 11/12/2020
(732) GHIDUL TAU KINETIC SRL, STR.

MORII NR. 31, CAMERA 2, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

GHIDUL TĂU KINETIC PRIMUL
PAS ÎNCEPE CU TINE!

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 02.09.19; 02.09.22; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

clase:
41. Educatie, instruire, cursuri pentru domeniul
sănătăţii, consultanţă în domeniul pregătirii
profesionale, formării profesionale continue şi
educaţiei, publicare şi editare de produse
imprimate despre domeniul sănătăţii, reabilitare
şi îngrijire, publicaţii on-line cu privire la
domeniul sănătăţii, al reabilitării şi îngrijirii,
seminarii de organizare şi planificare şi cursuri
pentru îngrijirea sănătăţii, reabilitare şi îngrijire,
conferinte (organizarea si conducerea de),
congrese, colocvii, simpozioane, seminare şi
ateliere cu privire la domeniul sănătăţii, al
reabilitării şi îngrijirii, activitati sportive si
culturale, furnizare de examene educationale,
organizarea de competitii sportive, servicii de
instruire în terapia sporturilor, furnizare de
instruire şi instrucţie în reabilitarea mişcării,

CO., LTD., NO.5, FLOOR 15, UNIT
06, BUILDING 06, PHASE II R&D
BUILDING, LASER ENGINEERING
DESIGN HEADQUARTERS,
WUHAN, CHINA

(591) Culori revendicate: galben, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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furnizare de instruire în echilibrul muşchilor,
furnizare de instruire în stabilitate dinamică,
furnizare de seminare de educaţie cu privire la
fizioterapie, furnizare şi organizare de conferinţe
cu privire la fizioterapie şi furnizare de expoziţii
cu privire la fizioterapie.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servicii de consiliere in domeniul
sanatatii, consultanta nutritie, realizarea de
investigatii medicale si clinice, servicii de
fizioterapie, inchirierea de aparate medicale,
informatii in materie de recreere, servicii de
examinare şi testare online pentru fitness
şi sănătate, îngrijirea sănătăţii cu privire la
terapia mişcării, servicii de fizioterapie, terapia
mişcării pentru atenuarea durerilor, servicii de
evaluare, tratament şi terapie cu privire la
disfuncţii de mişcare şi stabilitate, terapie pentru
îmbunătăţirea echilibrului muşchilor, terapie
pentru îmbunătăţirea stabilităţii dinamice, servicii
de reabilitare fizică, servicii de reabilitare
a stabilităţii, fizioterapie, servicii de terapie
mentală, servicii de evaluare clinică, servicii
prestate de clinici, servicii de evaluare a sănătăţii
şi condiţiei fizice, servicii de terapie biomecanică,
servicii de informare in domeniul ingrijirii sanatatii
si in domeniul medical, servicii de consiliere,
informaţii şi consultanţă în domeniul tuturor
serviciilor menţionate anterior.

───────

(210) M 2020 08986
(151) 11/12/2020
(732) MOTO SUPERMARKET SRL, STR.

BORSA NR. 23, BL. 8F, SC. A, ET.
3, AP. 14, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

bikermag.ro

(531) Clasificare Viena:
18.01.05; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
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 şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
motociclete, accesorii şi piese de motociclete,
echipamente de protecţie pentru motociclisti,
cotiere de protecţie, viziere de protecţie, căşti
pentru motociclisti, mănuşi de protecţie pentru
motociclisti, cizme pentru motociclisti, ghete
pentru motociclisti, îmbracăminte de protecţie
pentru motociclişti, armură pentru motociclişti,
panataloni de motocross, protecţii pentru
piept, ochelari de protecţie, combinezoane de
protecţie, echipament off-road, huse adaptate
pentru motociclete, cadre de motociclete, genti
pentru picior, genti pentru motociclete, rucsac
pentru motociclisti, chingi de prindere, plasa
de bagaj, suport pentru motociclete, lumini
pentru motociclete, capac protecţie motor,

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

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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componente pentru motociclete, banda roti
motocicleta, roți pentru motociclete, spițe pentru
motociclete, lanţuri şi lacate antifurt, suport
pentru telefon, cricuri pentru motociclete, spatare
pentru motocicleta, claxoane pentru motociclete,
pedale pentru motociclete, angrenaje pentru
motociclete, portbagaje pentru motociclete,
lanțuri pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, mânere rotative pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, pinioane
pentru transmisiile motocicletelor, distanțiere
frontale (părți de motociclete), pompe de aer
pentru motociclete, anvelope pneumatice și
camere de aer pentru motociclete, șei pentru
vehicule pe două roți, biciclete sau motociclete,
burduf de protecție pentru furcă (componente
de motociclete), blocatoare de disc de frână
pentru motociclete, panouri frontale de protecție
(piese de motociclete), cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), monturi pentru
faruri (componente de motociclete), etriere de
frână (piese de motociclete), amortizoare pentru
ghidon (componente de motociclete), uleiuri
pentru motociclete, antigel pentru motociclete,
lichid de racire pentru motociclete, lichid de
frana, spray de lant pentru motociclete, produse
de întreţinere motor, semeringuri, baterii pentru
motociclete, redresoare baterii motociclete, fise
şi bujii pentru motociclete, semnalizatoare
pentru motociclete, releuri de încărcare pentru
motociclete, kit de lant pentru motociclete,
rulmenti pentru motociclete, placute de frana
pentru motociclete, filtre pentru motocicletă (cu
excepţia trasnportului lor), pentru a permite
clientilor sa le vada 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, 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 informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi 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.
37. Reparare și întreținere de motociclete,
revizia motoarelor, reparare de piese de
motoare, reconstruire și recondiționare de
motoare, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea motoarelor electrice, reparare și
întreținere de motoare ale vehiculelor cu motor.
39. Închirieri de motociclete, transport și
depozitare de motociclete şi accesorii pentru
motociclete, servicii de închiriere (leasing) pentru
motociclete, livrare de motociclete.

───────

(210) M 2020 08987
(151) 11/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061334, ROMANIA

(540)

EXTRAROUGE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte vegetale pentru alimente.

───────

(210) M 2020 08988
(151) 11/12/2020
(732) METALCOM SRL, STR. CRISAN

NR.12A, JUDEȚUL OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

(540)

METALCOM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
accesorii din metal pentru tâmplărie, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
agățătoare metalice de oglinzi, agățătoare
metalice pentru tablouri, alice (din plumb)
pentru sablare, ancore, apărătoare metalice,
arcuri ca articole de fierărie pentru tapițerie,
arcuri metalice, baghete metalice pentru muchii,
balamale din metal acționate prin arc, borduri
metalice, bobine metalice, bile pentru rulmenți,
balize din metal, balamale metalice, bucșe
metalice (altele decât piese pentru mașini),
bride metalice, cabluri, fire și lanțuri, din metal,
cârlige (fierărie), capace din metal, butoni din
metal pentru sertare, capace confecționate din
metal, căciuli de ventilație din metal pentru
coșuri de fum, clanțe metalice, catarame din
metale obișnuite (articole de fierărie), clopote,
crampoane metalice, dispozitive metalice de
prindere cu bile, distanțiere metalice, feronerie
pentru dulapuri, garnituri (metalice), garnituri
metalice pentru mobilă, glisoare metalice pentru
mobilă, inele metalice, încuietori și chei metalice,
jardiniere metalice pentru ferestre, mânere
metalice, rotile metalice pentru mobil[, materiale
de sudură, piese forjate din oțel, opritoare
metalice, piulițe, buloane și brățări metalice, uși
batante din metal pentru câini/pisici, acoperișuri
metalice, balustrade din metal, benzi metalice
pentru plinte, foi de oțel pentru construcții,
feronerie din metal pentru construcții, unități
modulare pentru construcții (metal -), dulăpioare
metalice antifoc (altele decât mobilierul), panouri
metalice despărțitoare pentru cameră (altele
decât mobilierul), rame metalice pentru rafturi
(altele decât mobilierul), console din metal pentru
mobilă, cadre metalice.
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, amortizoare de zgomot fabricate din
lemn, balustrade din lemn, bare din lemn, finisaje
din lemn, lemn și lemn artificial, lemn laminat,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, structuri și construcții nemetalice
transportabile, piatră, rocă, argilă și minerale,
smoală, gudron, bitum și asfalt, blindaje, nu din
metal, chit, statui și obiecte de artă din piatră,
beton și marmură.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, dispozitive de fixare
nemetalice, clanțe din lemn, garnituri pentru

uși, porți și ferestre, nu din metal, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere din ceramică,
mânere din sticlă, plăcuțe pentru ușă, nu
din metal, opritoare pentru dulapuri, nu din
metal, rame nemetalice, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, balamale
nemetalice, agățătoare de oglinzi, nu din metal,
mobilă antichizată, mobilă superpozabilă, rafturi
de mobilă, cotiere pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru mobilă, glisoare nemetalice
pentru mobilă, mobilă cu pat încorporat, jaluzele
interioare (mobilă), picioare pentru mobilă,
mânere pentru mobilă, din plastic, elemente de
separare individuale (mobilă), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobilă), dulapuri metalice,
dulapuri (mobilier), vergele metalice de perdele,
suporturi de raft metalice (piese de mobilier),
știfturi metalice cu cap și gaură pentru cui
spintecat, nu din metal, standuri metalice
de prezentare, șine metalice pentru perdele,
sertare metalice (piese de mobilier), separatoare
metalice pentru rafturi (piese de mobilier),
rafturi metalice, rame metalice pentru fotografii,
module metalice demontabile (mobilier), jaluzele
metalice venețiene (de interior), inele metalice
pentru perdea, dulapuri metalice rezistente la
foc (mobilier), elemente de perete metalice
(mobilier), cadre de pat metalice, accesorii
metalice pentru expunere (mobilier), articole
pentru organizarea hainelor, accesorii de interior
pentru garderobe, bănci, balansoare, baze
pentru mese, bare pentru rafturi (mobilier),
corpuri de bucătărie, grilaje pentru șemineuri
(mobilier), uși glisante pentru mobilier, uși
din metal pentru mobilier, unități de mobilier,
suprafețe de lucru, suporturi de cărți, șine
nemetalice pentru sertare, sertare (piese de
mobilier), seturi de mobilier cu trei piese pentru
salon, seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblare articole de mobilier, separatoare
pentru sertare, sertare pentru mobilier, rotile,
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pentru
depozitare, piese de mobilier, oglinzi (sticlă
argintată), jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior.
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, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale de construcții și elemente
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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 materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură mobilă
și mobilier, umerașe și cuiere, accesorii pentru
mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2020 08989
(151) 11/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061334, ROMANIA

(540)

CLARIVIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice folosite la producția de vin.

───────

(210) M 2020 08990
(151) 11/12/2020
(732) CRISTIAN DUMITRU BERARIU,

STR. TRE. TREI IERARHI NR.
10, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(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)

Z ZI de ZI

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

(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,
calculatoare, aparate de procesare a datelor,
semne digitale, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
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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, downloadable, baze de
date computerizate, conținut media, fișiere
de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, aplicaţii software descărcabile,
suporturi magnetice de date, suporturi optice de
date.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), atlase, bannere din
hârtie, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, fanioane din hârtie,
calendare, cataloage, cromolitografii (în mai
multe culori), benzi desenate, culegeri, materiale
pentru desen, gravuri, steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), fişe
de cartotecă (papetărie), cartotecă, registre
(cărţi), litografii, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), felicitări muzicale, buletine
informative, ziare, agende, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, broşuri,
publicaţii periodice, gravuri fotografice, suporturi
de fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
buletine de știri (materiale tipărite), comunicate
de presă tipărite, tipărituri (gravuri), articole
pentru şcoală (papetărie), cărţi de cântece,
papetărie, şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), globuri pământeşti, bilete,
tăbliţe de scris, cărţi de scris sau de colorat,
materiale de scris.
35. Servicii de publicitate, servicii de marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu compact-discuri (audio-video), servicii de
comerţ în legătură cu compact-discuri (memorie
numai pentru citire), servicii de comerţ în

legătură cu compact-disc playere, servicii de
comerţ în legătură cu dispozitive de memorie
pentru calculatoare, servicii de comerţ în
legătură cu programe de calculator, înregistrate,
servicii de comerţ în legătură cu programe
de operare pe calculator, înregistrate, servicii
de comerţ în legătură cu dispozitive periferice
pentru calculator, servicii de comerţ în legătură
cu componente software pentru calculator,
înregistrate, servicii de comerţ în legătură cu
programe de calculator, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu software pentru jocuri
pe calculator, stocate, servicii de comerţ în
legătură cu aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
componente hardware pentru calculator, servicii
de comerţ în legătură cu platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de procesare a datelor, servicii de
comerţ în legătură cu semne digitale, servicii de
comerţ în legătură cu tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, servicii de comerţ
în legătură cu fişiere de muzică descărcabile,
servicii de comerţ în legătură cu fişiere de imagini
descărcabile, servicii de comerţ în legătură
cu grafice descărcabile pentru telefoanele
mobile, servicii de comerţ în legătură cu pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală), servicii de
comerţ în legătură cu agende electronice, servicii
de comerţ în legătură cu traducătoare electronice
de buzunar, servicii de comerţ în legătură cu
etichete electronice pentru produse, servicii de
comerţ în legătură cu panouri informative cu
afişaj electronic, servicii de comerţ în legătură
cu publicaţii electronice, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de cărţi
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
table electronice interactive, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive de intercomunicare,
servicii de comerţ în legătură cu interfeţe pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
laptopuri, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu celulare, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane celulare, servicii de comerţ în legătură
cu monitoare (programe de calculator), servicii
de comerţ în legătură cu radiouri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de emisie pentru
radiotelegrafie, servicii de comerţ în legătură
cu aparate de emisie pentru radiotelefonie,
servicii de comerţ în legătură cu computer
game software, downloadable, servicii de comerţ
în legătură cu baze de date computerizate,
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servicii de comerţ în legătură cu conținut media,
servicii de comerţ în legătură cu fișiere de
date înregistrate, servicii de comerţ în legătură
cu fișiere multimedia descărcabile, servicii de
comerţ în legătură cu aplicaţii software, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi magnetice
de date, servicii de comerţ în legătură cu
suporturi optice de date, servicii de comerţ în
legătură cu panouri publicitare din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu albume,
servicii de comerţ în legătură cu almanahuri,
servicii de comerţ în legătură cu animaţii de
tip celulă, servicii de comerţ în legătură cu
invitaţii (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu atlase, servicii de comerţ în legătură cu
bannere din hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru cărţi, servicii de comerţ în
legătură cu cărţi broşate, servicii de comerţ în
legătură cu semne de cărţi, servicii de comerţ în
legătură cu cărţi, servicii de comerţ în legătură cu
fanioane din hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu calendare, servicii de comerţ în legătură
cu cataloage, servicii de comerţ în legătură cu
cromolitografii (în mai multe culori), servicii de
comerţ în legătură cu benzi desenate, servicii de
comerţ în legătură cu culegeri, servicii de comerţ
în legătură cu materiale pentru desen, servicii
de comerţ în legătură cu gravuri, servicii de
comerţ în legătură cu steguleţe din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu fluturaşi publicitari,
servicii de comerţ în legătură cu formulare,
tipărite, servicii de comerţ în legătură cu hărţi
geografice, servicii de comerţ în legătură cu
tipărituri grafice, servicii de comerţ în legătură cu
reproduceri grafice, servicii de comerţ în legătură
cu reprezentări grafice, servicii de comerţ în
legătură cu felicitări (tipărite), servicii de comerţ
în legătură cu fişe de cartotecă (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu cartotecă,
servicii de comerţ în legătură cu registre (cărţi),
servicii de comerţ în legătură cu litografii, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii
periodice), servicii de comerţ în legătură cu copii
multiplicate (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu manuale (ghiduri), servicii de comerţ
în legătură cu ghiduri (manuale), servicii de
comerţ în legătură cu felicitări muzicale, servicii
de comerţ în legătură cu buletine informative,
servicii de comerţ în legătură cu ziare, servicii de
comerţ în legătură cu agende, servicii de comerţ
în legătură cu carnete de notiţe (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru pagini, servicii de comerţ în legătură
cu broşuri, servicii de comerţ în legătură cu
publicaţii periodice, servicii de comerţ în legătură
cu gravuri fotografice, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi de fotografii, servicii de

comerţ în legătură cu fotografii (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu ilustraţii, servicii de
comerţ în legătură cu placarde din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu portrete,
servicii de comerţ în legătură cu timbre poştale,
servicii de comerţ în legătură cu cărţi poştale,
servicii de comerţ în legătură cu postere, servicii
de comerţ în legătură cu orare tipărite, servicii de
comerţ în legătură cu materiale tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu publicaţii tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu cupoane tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu partituri muzicale
tipărite, servicii de comerţ în legătură cu buletine
de știri (materiale tipărite), servicii de comerţ în
legătură cu comunicate de presă tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu tipărituri (gravuri),
servicii de comerţ în legătură cu articole pentru
şcoală (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu cărţi de cântece, servicii de comerţ în legătură
cu papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu şabloane (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu matriţe, servicii de comerţ în legătură
cu abţibilduri (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), servicii de comerţ în legătură cu
globuri pământeşti, servicii de comerţ în legătură
cu bilete, servicii de comerţ în legătură cu tăbliţe
de scris, servicii de comerţ în legătură cu cărţi de
scris sau de colorat, servicii de comerţ în legătură
cu materiale de scris.
38. 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, furnizarea de informaţii
in 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 telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
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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), emisiuni de știri
(transmisii), transmisie de știri la organizațiile
care difuzează știri, servicii de agenții de știri
electronice, transmisie de știri și informații
de actualitate, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor de știri
pentru transmisii electronice, agenții de presă,
servicii de comunicații ale agențiilor de presă.
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
publicitare, dublări, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la 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, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, servicii de bibliotecă mobilă,
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), 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 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, 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, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, furnizare de programe televizate de știri,
pregătirea programelor de știri pentru difuzare,
furnizare de știri, furnizare de informații și știri
online.
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, crearea şi
proiectarea de indexuri de informaţii bazate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

302

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, design grafic,
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.
45. Managementul drepturilor de autor,
organizarea reuniunilor politice, licenţierea
proprietăţii intelectuale, licenţierea software-ului
de calculator (servicii juridice), licenţiere (servicii
juridice) în cadrul publicării de software, servicii
de reţele de socializare online.

───────

(210) M 2020 08991
(151) 11/12/2020
(732) FADOO INDUSTRIES SRL, BDUL.

PIPERA NR. 1/I, CONSTRUCTIA
C2, ET. 5, BIROU 11, COMPART.
12, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

k kendra studio

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, stabilirea
abonamentelor la un pachet media de informații,
stabilirea abonamentelor la servicii de baze
de date prin telecomunicatii, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, 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 software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

(591) Culori revendicate: galben (HEX
f9d752), mov (HEX 94004e), roz (HEX
dc01a5)
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cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
stimulente sexuale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, 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 telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri
sintetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, 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, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare,
managementul întreprinderilor industriale și
comerciale pentru dotarea acestora cu articole
de birou, organizare de abonamente la pachete
media, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de intermediere referitoare la publicitate.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, închirieri
de aparate și instalații de telecomunicații,

comunicare prin bloguri online, comunicare prin
calculator, comunicare electronică prin spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet, difuzare
de material audio și video pe internet, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
informatică globală sau prin internet, furnizare
de acces la conținut, site-uri și portaluri de
internet, 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 instalații
de videoconferință, furnizare de instalații virtuale
pentru interacțiunea în timp real a utilizatorilor
de calculatoare, furnizare de linii de chat pe
internet, furnizare de servicii de comunicații
online, servicii de comunicare online, servicii de
transmisie video la cerere, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare, comunicații prin rețele
electronice, furnizare de instalații și echipamente
pentru videoconferințe, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
transmisie electronică de imagini, servicii de
transmisie video, servicii de videoconferință,
videoconferință.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
activități de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, coordonare de activități de
divertisment, divertisment, divertisment difuzat
într-o rețea globală de comunicații, divertisment
interactiv, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, educație și instruire, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de mijloace media audio și vizuale prin
rețele de comunicații, furnizare de poze online
nedescărcabile, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la videouri, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), producție audio, video și
multimedia și fotografie, editare de înregistrări
video, editare de fotografii, editare sau
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înregistrare de sunete și imagini, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de echipamente de înregistrare,
furnizare de echipamente pentru producția
cinematografică, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, furnizare
de studiouri audio sau video, furnizare de
studiouri de înregistrare, producție audio și
video și fotografie, producție de filme video,
producție de filme în scopuri de divertisment,
producție de materiale video, punere la dispoziție
de studiouri de înregistrare video, servicii ale
studiourilor pentru înregistrări video, servicii
ale unui fotograf, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii de
editare audio și video, servicii de înregistrare
video, servicii de producție de divertisment sub
formă de materiale video, servicii de producție
video, organizare de reprezentații în direct,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, producție de spectacole de cabaret,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de educație, instruire și
divertisment.
42. Servicii IT, administrare de servere,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele de
calculatoare, dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltare și testare de metode
de calcul, de algoritmi și de software, consultanță
IT, servicii de consiliere și asigurare de informații,
managementul proiectelor IT, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, servicii în
domeniul științei și tehnologiei.

───────

(540)

Km KRAISSMANN

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2020 08994
(151) 11/12/2020
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.

K., UL. LEGIONÓW 37, 34-100
WADOWICE, POLONIA

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

(540)

ARNOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.03.01

clase:

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#015463), alb

(210) M 2020 08992
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIDO SRL, 

STR. SOIMULUI NR. 4, BL. 20, 
JUDEȚUL  SUCEAVA, SUCEAVA, 
SUCEAVA,ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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), mustar
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou

───────

(210) M 2020 08995
(151) 11/12/2020
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.

K., UL. LEGIONÓW 37, 34-100
WADOWICE, POLONIA

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

(540)

ARNOS GĂTEŞTE
CU PASIUNE !

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

───────

(210) M 2020 08996
(151) 12/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

Jucy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.25; 29.01.12

clase:
29. Jeleu de fructe, pulpă de fructe, piure de
fructe.
30. Băuturi pe bază de ceai.
32. Apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi energizante, băuturi izotonice,
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 îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru fără alcool,
sarsaparilla (băutură nealcoolică), smoothie

(591) Culori revendicate: alb, roșu, roșu 
             închis
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, sorbete sub formă
de băuturi, smoothies (băutură de fructe,
nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de legume
(băuturi), apă (băuturi), apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de soia,
altele decât înlocuitori de lapte, băuturi pe bază
de zer, preparate pentru fabricarea băuturilor),
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, bere, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
must de bere, cidru fără alcool, cocktailuri pe
bază de bere, cocteiluri fără alcool, prafuri pentru
prepararea băuturilor efervescente, esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu sub
formă de uleiuri esențiale, extracte din fructe fără
alcool, băuturi din fructe, fără alcool), extracte
din hamei pentru fabricarea berii, kvass (băutură
nealcoolică), siropuri pentru limonadă, limonade,
must de malț, bere din malț, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, pastile pentru băuturi
gazoase, sarsaparilla (băutură nealcoolică),
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz
și portocale, apă minerală (care nu este
pentru uz medicinal), apă plată, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă cu
vitamine, apă potabilă distilată, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
ape cu aromă de fructe, ape minerale și
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi care conțin vitamine,
băuturi cola, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe si sucuri de legume, băuturi cu

aromă de fructe, băuturi cu carbohidrați, băuturi
cu gheață cu conținut de fructe, băuturi cu
guarana, băuturi cu proteine, băuturi cu suc
de ghimbir, băuturi cu suc de portocale,
băuturi cu suc de struguri, băuturi cu suc
de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi pe bază de apă care conțin
extracte de ceai, băuturi nealcoolice pe bază
de cocos, băuturi pe bază de fructe, băuturi
nealcoolice pe baza de nuci și de soia, băuturi pe
bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de ananas, băuturi
pe bază de suc de aloe, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de mere, băuturi nealcoolice
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai, siropuri pentru băuturi, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, ape minerale
(băuturi), prafuri pentru prepararea de băuturi,
șerbeturi din fructe (băuturi), sirop de coacăze
negre, sirop de malț pentru băuturi, siropuri
de fructe, siropuri pentru prepararea băuturilor,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
smoothies cu legume, suc concentrat de fructe,
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc concentrat de prune afumate,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc de
coacăze 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 răchițele, suc de rodii,
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suc de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri de
fructe.

───────

(210) M 2020 08997
(151) 13/12/2020
(732) ANCA DANA ALECU, STRADA

PĂDUCELULUI NR. 18, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 600018,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BRAȘOVETA - JOIN US ON
THE BIKE SIDE OF LIFE

(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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 08998
(151) 13/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

Lowie Comfort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 26.04.01;
26.01.03

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STRADA L. 
PĂTRĂȘCANU NR. 2,JUDEȚUL 
BACĂU, BACĂU, 600018,BACĂU, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, turcoaz, 
albastrudeschis, albastru închis
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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
(articole de toaletă), 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
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, 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,
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,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea de
mână a hainelor şi textilelor, apret pentru rufe,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun de
rufe, preparate pentru netezire (apretare), săpun
nu pentru uz medicinal, sodă caustică, soluţii
pentru îndepărtarea petelor de pe rufe, amidon
pentru rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/ preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor/înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
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amoniac (alcalii volatile/detergent)/alcalii volatile
(amoniac/detergent).

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,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,

5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.

ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de uz
casnic, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
smirghel, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), ceară antiderapantă pentru pardoseli,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/
pastă de lustruit bijuterii, servețele, lavete,
tampoane, țesături și bureți impregnate cu
preparate de curățare de uz casnic, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare
de uz casnic, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, de uz casnic, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat,
conuri parfumate, difuzoare de parfum cu
fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte, creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de
curăţit pentru autovehicule, apă de javel,
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ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape din
hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie pergament, hârtie de
filtru, role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), hârtie igienică pentru toaletă, hârtie
de uz casnic, stegulețe decorative din hârtie,
hârtie de protecție pentru cuptor, decorațiuni
de hârtie pentru masă, cârpe de șters din
hârtie, lenjerie de masă din hârtie, etichete
din hârtie pentru cadouri, șervețele din hârtie
pentru față, decorațiuni din hârtie pentru prăjituri,
șervețele de buzunar din hârtie, fețe de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, suporturi
de pahare din hârtie, recipiente din hârtie pentru
ambalat, prosoape de hârtie pentru mâini, pungi
din hârtie pentru cadouri, ornamente de hârtie
pentru torturi, decorațiuni din decupaje de hârtie,
decorațiuni din hârtie pentru alimente, prosoape
de hârtie pentru față, bavete din hârtie pentru
bebeluși, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, șervețele de masă din hârtie, lenjerie
de masă din hârtie, materiale pentru filtrare din
hârtie, hârtie igienică sub formă de rolă, pungi
de hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, 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, plicuri, creioane, radiere, caiete,

agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.

───────

(210) M 2020 08999
(151) 13/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
300242, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Lowie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 26.04.01;
29.01.12

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea

(591) Culori revendicate: alb, albastru
deschis, albastru închis, turcoaz
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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, 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
(articole de toaletă), 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
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, 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,
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,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea de
mână a hainelor şi textilelor, apret pentru rufe,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun de
rufe, preparate pentru netezire (apretare), săpun
nu pentru uz medicinal, sodă caustică, soluţii
pentru îndepărtarea petelor de pe rufe, amidon
pentru rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/ preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
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rufelor /înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de uz
casnic, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
smirghel, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), ceară antiderapantă pentru pardoseli,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de
lustruit / pastă de lustruit bijuterii, servețele,
lavete, tampoane, țesături și bureți impregnate
cu preparate de curățare de uz casnic, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare
de uz casnic, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, de uz casnic, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat,
conuri parfumate, difuzoare de parfum cu
fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea

obiectelor din piele și pentru încălțăminte, creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de
curăţit pentru autovehicule, apă de javel,
amoniac (alcalii volatile/detergent)/alcalii volatile
(amoniac/detergent).
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede de uz medical,
şerveţele sanitare de uz menajer, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticide, preparate împotriva moliilor, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, scutece
pentru animale de companie.
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,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
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foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape din
hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie pergament, hârtie de
filtru, role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), hârtie igienică pentru toaletă, hârtie
de uz casnic, stegulețe decorative din hârtie,
hârtie de protecție pentru cuptor, decorațiuni
de hârtie pentru masă, cârpe de șters din
hârtie, lenjerie de masă din hârtie, etichete
din hârtie pentru cadouri, șervețele din hârtie
pentru față, decorațiuni din hârtie pentru prăjituri,
șervețele de buzunar din hârtie, fețe de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, suporturi
de pahare din hârtie, recipiente din hârtie pentru
ambalat, prosoape de hârtie pentru mâini, pungi
din hârtie pentru cadouri, ornamente de hârtie
pentru torturi, decorațiuni din decupaje de hârtie,
decorațiuni din hârtie pentru alimente, prosoape
de hârtie pentru față, bavete din hârtie pentru
bebeluși, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, șervețele de masă din hârtie, lenjerie
de masă din hârtie, materiale pentru filtrare din
hârtie, hârtie igienică sub formă de rolă, pungi
de hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru

imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, 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, plicuri, creioane, radiere, caiete,
agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.

───────

(210) M 2020 09001
(151) 13/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
300242, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Lowie EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.03; 26.04.01;
29.01.12

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru
deschis, albastru închis, turcoaz, gri
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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, 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
(articole de toaletă), 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
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, 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,
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,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea de
mână a hainelor şi textilelor, apret pentru rufe,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun de
rufe, preparate pentru netezire (apretare), săpun
nu pentru uz medicinal, sodă caustică, soluţii
pentru îndepărtarea petelor de pe rufe, amidon
pentru rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/ preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
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preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor /înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de uz
casnic, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
smirghel, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), ceară antiderapantă pentru pardoseli,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de
lustruit / pastă de lustruit bijuterii, servețele,
lavete, tampoane, țesături și bureți impregnate
cu preparate de curățare de uz casnic, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare
de uz casnic, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, de uz casnic, bețișoare

parfumate pentru împrospătarea aerului, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat,
conuri parfumate, difuzoare de parfum cu
fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte, creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curăţit
pentru autovehicule, apă de javel, amoniac
(alcalii volatile / detergent)/alcalii volatile
(amoniac / detergent).
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede de uz medical,
şerveţele sanitare de uz menajer, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticide, preparate împotriva moliilor, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, scutece
pentru animale de companie.
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,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
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pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape din
hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie pergament, hârtie de
filtru, role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), hârtie igienică pentru toaletă, hârtie
de uz casnic, stegulețe decorative din hârtie,
hârtie de protecție pentru cuptor, decorațiuni
de hârtie pentru masă, cârpe de șters din
hârtie, lenjerie de masă din hârtie, etichete
din hârtie pentru cadouri, șervețele din hârtie
pentru față, decorațiuni din hârtie pentru prăjituri,
șervețele de buzunar din hârtie, fețe de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, suporturi
de pahare din hârtie, recipiente din hârtie pentru
ambalat, prosoape de hârtie pentru mâini, pungi
din hârtie pentru cadouri, ornamente de hârtie
pentru torturi, decorațiuni din decupaje de hârtie,
decorațiuni din hârtie pentru alimente, prosoape
de hârtie pentru față, bavete din hârtie pentru
bebeluși, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, șervețele de masă din hârtie, lenjerie
de masă din hârtie, materiale pentru filtrare din
hârtie, hârtie igienică sub formă de rolă, pungi
de hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine

din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, 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, plicuri, creioane, radiere, caiete,
agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.

───────

(210) M 2020 09002
(151) 17/12/2020
(732) AMALIA STANCIU, STRADA

POVERNEI NR 11-13, ETAJ 3,
APARTAMENT 9 INTERFON 09,
BUCUREŞTI, 10641, ROMANIA

(540)

proerecta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
de uz medical.
32. Siropuri pentru bauturi nealcoolice

───────

(591) Culori revendicate: mov (HEX
#342A70), alb (HEX #F7F7F7), roşu
( HEX #AF064B)
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(210) M 2020 09003
(151) 13/12/2020
(732) CAMID MANAGEMENT, CALEA

(540)

Managementing

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.13; 29.01.02; 05.03.13;
24.17.08

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 09004
(151) 13/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31, JUD
TIMIŞ, TIMISOARA, 300242, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Eisler

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.01; 29.01.12;
02.01.01

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi.
30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prăjit, orez, tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, făină
de orez, amestecuri de orez, orez îmbogățit
(negătit), orez artificial (negătit), salată de orez,
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
sosuri pentru orez, fidele de orez, biscuiți de
orez, chipsuri de orez, fulgi de orez, budinci de
orez, tartă de orez, bulete din orez, paste din
orez, găluște de orez, terci de orez, budincă
de orez, turte din orez, fulgi de orez natural,
orez gătit și uscat, biscuiți din orez (senbei),
orez gătit la aburi, făină de orez glutinos, biscuiți

(740) CAMID MANAGEMENT, CALEA
MOSILOR NR. 158, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023708, ROMANIA

MOSILOR NR. 158, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023708, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(Pantone 314C), auriu (Pantone
7751C), gri
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sărați din orez, onigiri (găluște de orez), hârtie
de orez comestibilă, mâncăruri pe bază de orez,
orez sub formă de cremă, turte de orez sote
(topokki), amestec kheer (budincă de orez),
orez congelat preparat cu condimente, făină din
amidon de orez, gustări tip prăjitură din orez,
budincă pe bază de orez, prăjituri din orez
zdrobit (mochi), orez măcinat pentru consum
uman, produse alimentare fabricate din orez,
prăjituri caramelizate din orez expandat, ceai din
orez brun prăjit, terci din făină de orez, orez
fermentat cu malț (koji), prăjituri din orez cleios
(chapsalttock), gustări pe bază de orez, cereale
pentru micul dejun din orez, tăiței chinezesti din
orez (bifun, cruzi), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), mâncăruri pregătite pe bază
de orez, produse alimentare extrudate preparate
din orez, turte din orez învelite în ciocolată,
mâncăruri preparate pe bază de orez, pulpă de
orez pentru scopuri culinare, orez preparat învelit
în alge marine, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) orez, prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), budincă de orez conținând stafide
și nucșoară, făină pentru prepararea găluștilor
din orez glutinos, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, orez îmbogățit cu vitamine și
alte minerale, produse pentru gustări preparate
din făină de orez, biscuiți din orez în formă de
granule (arare), prăjitură de orez în formă de
semilună (songpyeon), orez congelat și preparat
cu legume și condimente, orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), mâncăruri liofilizate
în care orezul este ingredientul principal, gimbap
(fel de mâncare coreean pe bază de orez),
orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), feluri de mâncare în special pe
bază de orez, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), găluști de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), găluște din orez
garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
mâncăruri uscate prin înghețare în care orezul
este ingredientul principal, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de
orez, orez dulce cu nuci și jujubă, denumit
și măslin dobrogean, (yaksik), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, cafea, cacao,
ceai, cafea artificială, 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. Fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete.

───────

(210) M 2020 09006
(151) 14/12/2020
(732) TOP BRANDS INDUSTRY SRL,

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STRADA
LUCRETIU PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

tesoro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, statui și obiecte de artă
din metale comune, feronerie, uși, porți, ferestre
și jaluzele pentru ferestre din metal, structuri și
construcții metalice transportabile.

───────

B-DUL MARASESTI, NR. 6, SC.
C,  AP 7, JUD. BACĂU, ONESTI,
601155, BACĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, galben,
albastru închis,albastru deschis, verde,
negru, portocaliu
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(210) M 2020 09009
(151) 14/12/2020
(732) VULCU CODRUȚA, STR.

GHEORGHE ASACHI, NR. 11,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550035, SIBIU,
ROMANIA

(540)

EESF East European
Showcase Festival

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

35. Administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru interpreti de
muzica, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, administrare
de programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de p(ortofolii online pe un site web,
negociere de tranzactii comerciale pentru artisti
scenici, servicii de comert cu amanuntul online
pentru muzica digitala descarcabila, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu instrumente
muzicale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu fisiere de muzica descarcabile,
servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de
apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini, video
şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.

38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, transmitere
de mesaje scurte (SMS), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică și de comunicații în
format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, servicii de transmisii digitale, servicii
de comunicații digitale, radiodifuziune sonoră
digitală, transmisie de informații digitale,
transmisie digitală de voce, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, transmisie
video prin rețele digitale, transmitere de
muzică digitală prin telecomunicații, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA
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ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de
materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
organizare de divertisment muzical, producție
de înregistrări muzicale, reprezentații muzicale
în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
producție de videouri muzicale, publicare de cărți
de muzică, regie artistică pentru spectacolele

muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, 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, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
publicarea de materiale multimedia online,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────
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(210) M 2020 09010
(151) 14/12/2020
(732) EGRENAT CARE S.R.L, SOS.

OLTENITEI NR.87-99, BIROUL
NR.1, ETAJ.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EGRENAT CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 03.07.19;
29.01.12

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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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 09011
(151) 23/12/2020
(732) GRADINITA MARIPOSA KIDS,

STR. NAUM RÂMNICEANU, NR.
37, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011616, ROMANIA

(540)

MARIPOSA

(531) Clasificare Viena:
09.05.12; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

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

(591) Culori revendicate: galben, roşu,
albastru, mov, verde, turcoaz,
portocaliu, maro
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 09012
(151) 14/12/2020
(732) IT GENETICS SUPPLIES S.R.L.,

STRADA PRINCIPALA NR 185,
CORP C3, JUD. DAMBOVITA,
CAZACI, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

ZINTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.04

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

16. Hârtie și carton.
───────

(210) M 2020 09013
(151) 14/12/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Kebene Carbo
(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 al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale

(591) Culori  revendicate:  albastru  (Pantone
2171 C)
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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.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosinţă, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate şi instrumente
hirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
irapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
tparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, istrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naştere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare ompuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând trasnportul
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 09014
(151) 14/12/2020
(732) PRO INTERNATIONAL IDEAL

JOBS SRL, BULEVARDUL 21
DECEMBRIE 1989, NR. 57, AP. 3,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Pro iDeal Imobiliare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.16; 03.07.24;
29.01.13

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

35. Conducerea și administrarea afacerilor,
lucrări de birou, informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
și promovare, realizare de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, informații comerciale,
organizarea de expoziții și târguri în scopuri
comerciale, publicitare și de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,

(591) Culori revendicate: gri (R 52 G 52 B 52),
albastru (R 7 G 65 B 89), negru (R 0 G0 
B 0)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

324

compilarea de informații în baze de date
computerizate, informații de afaceri, anchete
de afaceri, cercetarea afacerilor, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor,
marketing imobiliar, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, informații comerciale,
promovarea comercială, servicii de birouri
comerciale, analiza comercială a pieței,
intermedierea de contacte comerciale și
economice, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe.
36. Brokeraj imobiliar, evaluări imobiliare,
agenții imobiliare, investiții imobiliare,
consultanță imobiliară, afaceri imobiliare,
servicii imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii ale agentului
imobiliar, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
estimări de proprietăți imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, formare de consorții imobiliare,
organizare de închirieri imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, planificare imobiliară, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietățile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), servicii de brokeraj de
proprietăți si bunuri imobiliare, evaluare si
gestionare de bunuri imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind bunurile și proprietățile
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietatile imobiliare, organizare de
inchirieri ( doar proprietăți imobiliare), servicii
de gestiune a investitiilor imobiliare, consultanta
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobliare), închirieri de spații pentru birouri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), servicii de informații
computerizare privind proprietățile imobiliare,
servicii de tranzacții ale brokerilor imobiliari
pentru bunuri imobiliare, furnizare de informații
privind piața proprietățile (imobiliară), servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
evaluare financiară a proprietății personale și
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
imobiliara pentru corporatii, încheiere de

contracte de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de gestiune imobiliare pentru
complexe de clădiri, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, spații comerciale, terenuri,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
închiriere de centre de afaceri (bunuri imobiliare).
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii
de construcții civile și industriale, demolare
de construcții civile și industriale, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții), lucrări
de reparații în construcții, construcția de
compartimente modulare de birou, reparații
construcții, renovări de clădiri, întreținere de
clădiri, construcție de birouri, servicii de parcare
cu valet pentru mașini, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale.
42. Evaluarea calității proprietăților imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietăți
imobiliare, intocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, cercetare tehnică,
consultanță în domeniul tehnic, consultanță
tehnică în materie de proiectare, servicii de
consultanță tehnică în domeniul ingineriei civile,
proiectare de construcții, dezvoltare de proiecte
de construcții, proiectarea amplasării birourilor,
proiectare (design) de turnuri de birouri cu
mai multe etaje, servicii de proiectare privind
proprietățile rezidențiale.
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(210) M 2020 09015
(151) 14/12/2020
(732) PRO IDEAL JOBS SRL,

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989 NR. 57, AP. 3, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Pro iDeal jobs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 03.07.16;
03.07.24; 29.01.13

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

35. Publicitate pentru recrutare de personal,
publicitate în vederea recrutării de personal,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, redistribuire de
personal, plasare de personal, închirierea
(leasing) de personal, recrutare de
personal, planificarea ocupării personalului,
managementul resurselor de personal, furnizare
de personal administrativ, recrutare de
personal executiv, plasare de personal
temporar, desemnare de personal temporar,
plasare de personal permanent, recrutare
de personal permanent, evaluarea cerințelor
privind personalul, consultanță privind plasarea
personalului, teste de personalitate în scopuri de
selectare de personal, selectare de personal de
conducere, consultanță în materie de personal,
recrutare de personal tehnic temporar, selecție
de personal, consultanta privind recrutarea
de personal, recrutare de personal de zbor,

asistenta in gestiune de personal, consultanta
in gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, testare psihometrică pentru
selectarea personalului, servicii de evidență
a personalului, selectarea personalului prin
teste psihologice, consultanță profesională
privind administrarea personalului, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
administrare de personal în scopuri publicitare,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, furnizare de personal în domeniul
vânzărilor, management de personal din
domeniul vânzărilor, recrutare de personal
pentru domeniul informatic, management
de personal din domeniul marketingului,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
recrutare de personal pentru linii aeriene,
recrutare de personal pe perioadă determinată,
servicii administrative privind relocarea de
personal, consultanță pentru probleme legale de
personal, servicii de consultanță privind plasarea
personalului, furnizare de informații privind
recrutarea personalului, servicii profesionale de
recrutare a personalului, întreținere de registre
de personal (pentru terți), servicii de intermedire
de recrutare de personal, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii
de angajare de personal pentru secretariat,
servicii de intervievare (pentru recrutare de
personal), plasare de personal în domeniul
design-ului, recrutare de personal la sol pentru
aeroporturi, furnizare de personal temporar
pentru asistență administrativă, servicii de
recrutare, selectare, plasare a personalului
de conducere, organizarea si managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
agentie de angajare a personalului în secretariat,
servicii de management de personal angajat în
publicitate, recrutare de personal de conducere
la nivel superior, servicii de căutare și angajare
de personal de conducere, servicii de agenție
de personal în sectorul industriei electronice,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii de recrutare pentru personal
de asistență la birou, servicii de consiliere
în materie de remunerare a personalului,
servicii de consultanță și consiliere referitoare
la administrarea personalului, furnizare de
personal de vânzări remunerat pe bază de
comision, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii
de plasare a forței de muncă pentru asistenți
personali, servicii de recrutare de personal
în domeniul vânzărilor și al marketingului,
consultanță în managementului și organizarea
afacerilor, în domeniul administrării de personal,
servicii de agenție de ocupare a forței de

(591) Culori revendicate: gri ( R 52 G 52 B
52), albastru (R 7 G 65 B 89), negru 
(R0 G 0 B 0)
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muncă pentru personal bilingv, servicii ale
agențiilor de plasare a forței de muncă pentru
personalul medical, paramedical, consultanță în
administrarea afacerilor, în domeniul dezvoltării
directorilor și personalului de conducere,
consultanță în materie de ocupare a forței de
munca și administrarea de personal, servicii de
recrutare a personalului și agenții de ocupare a
forței de muncă, servicii de agenții de ocupare
a fortei de munca pentru personalul care
ocupa posturi generale administrative, servicii
de consultanta in materie de angajare de forță
de muncă privind personalul care prelucrează
date, servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru plasarea personalului medical și
de îngrijire, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă pentru furnizare de personal
pentru administrarea caselor de prezentare,
furnizare de servicii on-line de plasare a forței
de muncă și anume corelarea cv-urilor și
listelor cu locuri de muncă printr-o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de informații online
în domeniul angajărilor, recrutării, resurselor
umane, listelor cu locuri de muncă vacante și
cv-urilor, difuzarea publicităţii pe internet pentru
terți, furnizarea unui site web interactiv care
facilitează pregătirea cv-urilor și analiza cv-
urilor, furnizarea de informații online comerciale
în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,
resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, furnizarea
de baze de date interactive online cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor
umane, furnizarea unui site web cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor
umane, anunţuri cu locuri de muncă, consiliere
privind căutarea unui loc de muncă, informaţii
asupra cererilor de locuri de muncă, ordonare,
selectare şi clasificare a cv solicitanţilor de locuri
de muncă, evidența interviurilor, gestionarea
locurilor de muncă, ofertelor și solicitărilor
în acest domeniu și a personalului care
se ocupă de aceasta, compilare de date
în baze de date computerizate, asistenţă în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrare de date.
41. Instruire de personal, coaching personal
(formare), cursuri de dezvoltare personală,
servicii de formare de personal, servicii
de pregătire a personalului, servicii
educaționale pentru personalul de conducere,
educație, cursuri prin corespondență, instruire,
organizarea și conducerea de colocvii,

organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese,
pregătirea și organizarea de seminarii,
examinare (probe) pedagogice, organizare
și coordonare de ateliere de pregătire
profesională, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, consiliere în materie de educaţie
sau de orientare profesională, asistenţă privind
consilierea în carieră și îndrumarea în carieră.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru intermediere și recrutare de personal,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje în domeniul
intermedierii și recrutării de personal, servicii în
domeniul calculatoarelor, si anume, furnizarea
unui motor de căutare pentru obţinerea de
liste cu locuri de muncă, postări de cv-uri
şi alte informaţii despre locuri de muncă prin
internet, servicii de prezentare și reţele pentru
personal, software ca un serviciu (saas) cu
software pentru găsirea de angajați noi prin
intermediul rețelelor de angajați, servicii software
ca un serviciu (SaaS) care oferă software pentru
evaluarea aptitudinilor în materie de recrutare,
angajare, cariere, resurse și liste cu locuri de
muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor, marketing,
consultanță în afaceri, administrație comercială,
rețele legate de cariere, personal profesional,
dezvoltarea carierei și platforme social media,
servicii informatice şi anume furnizarea unui
motor de căutare pentru obținerea de liste
cu locuri de muncă, postări de cv-uri şi alte
informaţii despre căutarea de locuri de muncă
prin internet, furnizarea accesului temporar
la software nedescărcabil destinat utilizării
în domeniile resurselor umane, angajării și
recrutării, servicii în domeniul calculatoarelor,
şi anume, furnizarea de motoare de căutare
pentru obţinerea datelor în reţelele globale
de calculatoare, servicii informatice, şi anume
furnizarea de motoare de căutare pentru
obţinerea de date din baze de date în domeniile
angajării, recrutării de personal, carierelor şi
resurselor de locuri de muncă, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru gestionarea, administrarea, urmărirea,
monitorizarea, automatizarea și evaluarea
proceselor de angajare și recrutare, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru evaluarea aptitudinilor în materie de
recrutare, angajare, cariere, resurse și liste cu
locuri de muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor,
marketing, consultanță în afaceri, administrație
comercială, rețele legate de cariere, personal
profesional, dezvoltarea carierei și platforme
social media.
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(210) M 2020 09016
(151) 14/12/2020
(732) PRO IDEAL JOBS SRL,

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989 NR. 57, AP. 3, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Pro iDeal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.16; 03.07.24;
29.01.13

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

35. Conducerea și administrarea afacerilor,
managementul afacerilor, lucrări de birou,
informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), servicii de
publicitate, marketing și promovare, realizare
de reclame, anunțuri publicitare, promoții,
informații comerciale, organizarea de expoziții
și târguri în scopuri comerciale, publicitare
și de promovare, publicitate în aer liber,
prezentare de servicii, compilarea de informații
în baze de date computerizate, informații de
afaceri, anchete de afaceri, cercetarea afacerilor,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, informații

comerciale, promovarea comercială, servicii
de birouri comerciale, analiza comercială a
pieței, intermedierea de contracte comerciale și
economice, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, redistribuire de
personal, plasare de personal, leasing de
personal, recrutare de personal, planificarea
ocuparii personalului, managementul resurselor
de personal, consultanta privind plasarea
personalului, selectie de personal, consultanță
privind recrutarea de personal, asistență
în gestiune de personal, consultanță în
gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, testare psihometrică pentru
selectarea personalului, servicii de evidență
a personalului, selectarea personalului prin
teste psihologice, consultanță profesională
privind administrarea personalului, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
întreținere de registre de personal (pentru
terti), servicii de intermediere de recrutare de
personal, asistență privind recrutarea și plasarea
de personal, servicii de intervievare (pentru
recrutare de personal), servicii ale agențiilor
de plasare pentru personal de birou, servicii
de consiliere în materie de remunerare a
personalului, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, consultanță în
managementului și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
personal bilingv, consultanță în materie de
ocupare a forței de muncă și administrarea de
personal, servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a forței de muncă,
furnizare de servicii on-line de plasare a forței
de muncă și anume corelarea cv-urilor și
listelor cu locuri de muncă printr-o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de informații online
în domeniul angajărilor, recrutării, resurselor
umane, listelor cu locuri de muncă vacante și
cv-urilor, difuzarea publicității pe internet pentru
terți, furnizarea unui site web interactiv care
facilitează pregătirea cv-urilor și analiza cv-
urilor, furnizarea de informații online comerciale
în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,
resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, furnizarea
de baze de date interactive online cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor umane,
furnizarea unui site web cu informații comerciale

(591) Culori revendicate: gri (R 52 G 52 B 
52),albastru (R 7 G 65 B 89), negru 
(R 0 G0 B 0)
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în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,
resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, anunţuri
cu locuri de muncă, consiliere privind căutarea
unui loc de muncă, informații asupra cererilor
de locuri de muncă, ordonare, selectare și
clasificare a cv-urilor solicitanților de locuri
de muncă, evidența interviurilor, gestionarea
locurilor de muncă, ofertelor și solicitărilor în
acest domeniu și a personalului care se ocupă
de aceasta, compilare de date în baze de date
computerizate.
36. Brokeraj imobiliar, evaluări imobiliare,
agenții imobiliare, investiții imobiliare,
consultanță imobiliară, afaceri imobiliare,
servicii imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii ale agentului
imobiliar, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
estimări de proprietăți imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, formare de consorții imobiliare,
organizare de închirieri imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, planificare imobiliară, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietățile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), servicii de brokeraj de
proprietăți și bunuri imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind bunurile și proprietățile
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri ( doar proprietăți imobiliare), servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobliare), închirieri de spații pentru birouri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, agenții de inchiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), servicii de informații
computerizare privind proprietățile imobiliare,
servicii de tranzacții ale brokerilor imobiliari
pentru bunuri imobiliare, furnizare de informații
privind piața proprietățile (imobiliară), servicii
de căutare de proprietăță imobiliare naționale,
evaluare financiară a proprietății personale și
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
imobiliară pentru corporații, încheiere de
contracte de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,

servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de gestiune imobiliare pentru
complexe de clădiri, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, furnizare de informații în legatură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, spații comerciale, terenuri,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
închiriere de centre de afaceri (bunuri imobiliare).
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii
de construcții civile și industriale, demolare
de construcții civile și industriale, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții), lucrări
de reparații în construcții, construcția de
compartimente modulare de birou, reparații
construcții, renovări de clădiri, întreținere de
clădiri, construcție de birouri, servicii de parcare
cu valet pentru mașini, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale.
41. Instruire de personal, coaching personal
(formare), cursuri de dezvoltare personala,
servicii de formare de personal, servicii
de pregatire a personalului, servicii
educationale pentru personalul de conducere,
educaţie, cursuri prin corespondenţă, instruire,
organizarea şi conducerea de colocvii,
organizarea şi conducerea de conferinţe,
organizarea şi conducerea de congrese,
pregătirea şi organizarea de seminarii, probe
pedagogice, organizare şi coordonare de
ateliere de pregătire profesională, publicare
de texte, consiliere în materie de educaţie
sau de orientare profesională, asistenţă privind
consilierea în carieră şi îndrumarea în carieră.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru intermediere și recrutare de personal,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje în domeniul
intermedierii și recrutării de personal, servicii în
domeniul calculatoarelor si anume, furnizarea
unui motor de căutare pentru obținerea de
liste cu locuri de muncă, postări de cv-uri
şi alte informaţii despre locuri de muncă prin
internet, software ca un serviciu (SaaS) cu
software pentru găsirea de angajați noi prin
intermediul rețelelor de angajați, servicii software
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ca un serviciu (SaaS) care oferă software pentru
evaluarea aptitudinilor în materie de recrutare,
angajare, cariere, resurse și liste cu locuri de
muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor, marketing,
consultanță în afaceri, administrație comercială,
rețele legate de cariere, personal profesional,
dezvoltarea carierei și platforme social media,
servicii informatice, şi anume furnizarea unui
motor de căutare pentru obţinerea de liste
cu locuri de muncă, postări de cv-uri și alte
informații despre căutarea de locuri de muncă
prin internet, furnizarea accesului temporar
la software nedescărcabil destinat utilizării
în domeniile resurselor umane, angajării și
recrutării, servicii în domeniul calculatoarelor,
şi anume, furnizarea de motoare de căutare
pentru obţinerea datelor în reţelele globale
de calculatoare, servicii informatice, şi anume
furnizarea de motoare de căutare pentru
obţinerea de date din baze de date în domeniile
angajării, recrutării de personal, carierelor şi
resurselor de locuri de muncă, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru gestionarea, administrarea, urmărirea,
monitorizarea, automatizarea și evaluarea
proceselor de angajare și recrutare, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru evaluarea aptitudinilor în materie de
recrutare, angajare, cariere, resurse și liste cu
locuri de muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor,
marketing, consultanță în afaceri, administrație
comercială, rețele legate de cariere, personal
profesional, dezvoltarea carierei și platforme
social media, evaluarea proprietatilor imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietati
imobiliare, intocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliara, cercetare tehnică,
consultanță în domeniul tehnic, consultanță
tehnică în materie de proiectare, servicii de
consultanță tehnică în domeniul ingineriei civile,
proiectare de construcții, dezvoltare de proiecte
de construcții, proiectarea amplasării birourilor,
proiectare (design) de turnuri de birouri cu
mai multe etaje, servicii de proiectare privind
proprietățile rezidențiale.

───────

(210) M 2020 09017
(151) 14/12/2020
(732) PRO IDEAL JOBS SRL,

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989, NR. 57, AP. 3, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Pro iDeal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.13

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

35. Conducerea și administrarea afacerilor,
managementul afacerilor, lucrări de birou,
informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), servicii de
publicitate, marketing și promovare, realizare
de reclame, anunțuri publicitare, promoții,
informații comerciale, organizarea de expoziții
și târguri în scopuri comerciale, publicitare
și de promovare, publicitate în aer liber,
prezentare de servicii, compilarea de informații
în baze de date computerizate, informații de
afaceri, anchete de afaceri, cercetarea afacerilor,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, informații
comerciale, promovarea comercială, servicii

(591) Culori revendicate: gri (R 52 G 52 B 
52),albastru (R 7 G 65 B 89), negru 
(R 0 G0 B 0)
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de birouri comerciale, analiza comercială a
pieței, intermedierea de contracte comerciale și
economice, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, redistribuire de personal,
plasare de personal, închirierea (leasing) de
personal, recrutare de personal, planificarea
ocuparii personalului, managementul resurselor
de personal, consultanta privind plasarea
personalului, selectie de personal, consultanta
privind recrutarea de personal, asistenta
în gestiune de personal, consultanță în
gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, testare psihometrica pentru
selectarea personalului, servicii de evidență
a personalului, selectarea personalului prin
teste psihologice, consultanță profesionala
privind administrarea personalului, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
întreținere de registre de personal (pentru
terti), servicii de intermediere de recrutare de
personal, asistenta privind recrutarea și plasarea
de personal, servicii de intervievare (pentru
recrutare de personal), servicii ale agentiilor
de plasare pentru personal de birou, servicii
de consiliere în materie de remunerare a
personalului, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, consultanta în
managementului și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
personal bilingv, consultanță în materie de
ocupare a forței de muncă și administrarea de
personal, servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a forței de muncă,
furnizare de servicii on-line de plasare a forței
de muncă, și anume corelarea cv-urilor și
listelor cu locuri de muncă printr-o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de informaţii online
în domeniul angajărilor, recrutării, resurselor
umane, listelor cu locuri de muncă vacante și
cv-urilor, difuzarea publicității pe internet pentru
terți, furnizarea unui site web interactiv care
facilitează pregătirea cv-urilor și analiza cv-
urilor, furnizarea de informații online comerciale
în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,
resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, furnizarea
de baze de date interactive online cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor umane,
furnizarea unui site web cu informații comerciale
în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,

resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, anunţuri
cu locuri de muncă, consiliere privind căutarea
unui loc de muncă, informații asupra cererilor
de locuri de muncă, ordonare, selectare şi
clasificare a cv-urilor solicitanţilor de locuri
de muncă, evidenţa interviurilor, gestionarea
locurilor de muncă, ofertelor și solicitărilor în
acest domeniu și a personalului care se ocupă
de aceasta, compilare de date în baze de date
computerizate.
36. Brokeraj imobiliar, evaluări imobiliare,
agenții imobiliare, investiții imobiliare,
consultanță imobiliară, afaceri imobiliare,
servicii imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii ale agentului
imobiliar, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
estimări de proprietăți imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, formare de consorții imobiliare,
organizare de închirieri imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, planificare imobiliară, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietățile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), servicii de brokeraj de
proprietăți și bunuri imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind bunurile și proprietățile
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri ( doar proprietăți imobiliare), servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
estimari financiare (asigurari, bănci, proprietăți
imobliare), închirieri de spații pentru birouri,
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, agentii de inchiriere de proprietati
imobiliare (apartamente), servicii de informații
computerizare privind proprietățile imobiliare,
servicii de tranzacții ale brokerilor imobiliari
pentru bunuri imobiliare, furnizare de informații
privind piața proprietățile (imobiliară), servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
evaluare financiară a proprietății personale și
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
imobiliară pentru corporații, încheiere de
contracte de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de consultanță în materie de bunuri
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imobiliare, servicii de gestiune imobiliare pentru
complexe de clădiri, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, spații comerciale, terenuri,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
închiriere de centre de afaceri (bunuri imobiliare).
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii
de construcții civile și industriale, demolare
de construcții civile și industriale, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții), lucrări
de reparații în construcții, construcția de
compartimente modulare de birou, reparații
construcții, renovări de clădiri, întreținere de
clădiri, construcție de birouri, servicii de parcare
cu valet pentru mașini, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale.
41. Instruire de personal, coaching personal
(formare), cursuri de dezvoltare personală,
servicii de formare de personal, servicii
de pregătire a personalului, servicii
educaționale pentru personalul de conducere,
educație, cursuri prin corespondență, instruire,
organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese,
pregătirea și organizarea de seminarii, probe
pedagogice, organizare și coordonare de
ateliere de pregătire profesională, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, consiliere
în materie de educație sau de orientare
profesională, asistență privind consilierea în
carieră și îndrumarea în carieră.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru intermediere și recrutare de personal,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje în domeniul
intermedierii și recrutării de personal, servicii în
domeniul calculatoarelor si anume, furnizarea
unui motor de căutare pentru obţinerea de
liste cu locuri de muncă, postări de cv-uri
şi alte informaţii despre locuri de muncă prin
internet, software ca un serviciu (SaaS) cu
software pentru găsirea de angajați noi prin
intermediul rețelelor de angajați, servicii software

ca un serviciu (SaaS) care oferă software pentru
evaluarea aptitudinilor în materie de recrutare,
angajare, cariere, resurse și liste cu locuri de
muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor, marketing,
consultanță în afaceri, administrație comercială,
rețele legate de cariere, personal profesional,
dezvoltarea carierei și platforme social media,
servicii informatice, şi anume furnizarea unui
motor de căutare pentru obţinerea de liste
cu locuri de muncă, postări de cv-uri şi alte
informații despre căutarea de locuri de muncă
prin internet, furnizarea accesului temporar
la software nedescărcabil destinat utilizării
în domeniile resurselor umane, angajării și
recrutării, servicii în domeniul calculatoarelor,
şi anume, furnizarea de motoare de căutare
pentru obţinerea datelor în reţelele globale
de calculatoare, servicii informatice şi anume
furnizarea de motoare de căutare pentru
obţinerea de date din baze de date în domeniile
angajării, recrutării de personal, carierelor şi
resurselor de locuri de muncă, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru gestionarea, administrarea, urmărirea,
monitorizarea, automatizarea și evaluarea
proceselor de angajare și recrutare, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru evaluarea aptitudinilor în materie de
recrutare, angajare, cariere, resurse și liste cu
locuri de muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor,
marketing, consultanță în afaceri, administrație
comercială, rețele legate de cariere, personal
profesional, dezvoltarea carierei și platforme
social media, evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietăți
imobiliare, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, cercetare tehnică,
consultanță în domeniul tehnic, consultanță
tehnică în materie de proiectare, servicii de
consultanță tehnică în domeniul ingineriei civile,
proiectare de construcții, dezvoltare de proiecte
de construcții, proiectarea amplasării birourilor,
proiectare (design) de turnuri de birouri cu
mai multe etaje, servicii de proiectare privind
proprietățile rezidențiale.

───────
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(210) M 2020 09020
(151) 14/12/2020
(732) PRO IDEAL JOBS SRL,

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989, NR. 57, AP. 3, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.16; 03.07.24; 29.01.13

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

35. Conducerea și administrarea afacerilor,
managementul afacerilor, lucrări de birou,
informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), servicii de
publicitate, marketing și promovare, realizare
de reclame, anunțuri publicitare, promoții,
informații comerciale, organizarea de expoziții
și târguri în scopuri comerciale, publicitare
și de promovare, publicitate în aer liber,
prezentare de servicii, compilarea de informații
în baze de date computerizate, informații de
afaceri, anchete de afaceri, cercetarea afacerilor,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, informații
comerciale, promovarea comercială, servicii
de birouri comerciale, analiza comercială a
pieței, intermedierea de contracte comerciale și
economice, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, administrare a afacerilor pentru

centre de conferințe, redistribuire de personal,
plasare de personal, închirierea (leasing) de
personal, recrutare de personal, planificarea
ocupării personalului, managementul resurselor
de personal, consultanță privind plasarea
personalului, selecție de personal, consultanță
privind recrutarea de personal, asistență
în gestiune de personal, consultanță în
gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, testare psihometrică pentru
selectarea personalului, servicii de evidenta
a personalului, selectarea personalului prin
teste psihologice, consultanta profesionala
privind administrarea personalului, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
întreținere de registre de personal (pentru
terți), servicii de intermediere de recrutare de
personal, asistență privind recrutarea și plasarea
de personal, servicii de intervievare (pentru
recrutare de personal), servicii ale agențiilor
de plasare pentru personal de birou, servicii
de consiliere în materie de remunerare a
personalului, servicii de consultanta si consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, consultanță în
managementului și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, servicii de
agentie de ocupare a fortei de munca pentru
personal bilingv, consultanță în materie de
ocupare a fortei de munca și administrarea de
personal, servicii de recrutare a personalului și
agenți de ocupare a forței de muncă, furnizare
de servicii on-line de plasare a forței de
muncă și anume corelarea cv-urilor și listelor
cu locuri de muncă printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea de informaţii online
în domeniul angajărilor, recrutării, resurselor
umane, listelor cu locuri de muncă vacante şi
cv-urilor, difuzarea publicității pe internet pentru
terți, furnizarea unui site web interactiv care
facilitează pregătirea cv-urilor și analiza cv-
urilor, furnizarea de informații online comerciale
în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,
resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, furnizarea
de baze de date interactive online cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor umane,
furnizarea unui site web cu informații comerciale
în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,
resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, anunţuri
cu locuri de muncă, consiliere privind căutarea
unui loc de muncă, informații asupra cererilor

(591) Culori revendicate: gri (R 52 G 52 B 
52),albastru (R 7 G 65 B 89), negru 
(R 0 G0 B 0)
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de locuri de muncă, ordonare, selectare și
clasificare a cv-urilor solicitanților de locuri
de muncă, evidența interviurilor, gestionarea
locurilor de muncă, ofertelor și solicitărilor în
acest domeniu și a personalului care se ocupă
de aceasta, compilare de date în baze de date
computerizate.
36. Brokeraj imobiliar, evaluări imobiliare,
agenții imobiliare, investiții imobiliare,
consultanță imobiliară, afaceri imobiliare,
servicii imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii ale agentului
imobiliar, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
estimări de proprietăți imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, formare de consorții imobiliare,
organizare de închirieri imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, planificare imobiliară, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietățile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), servicii de brokeraj de
proprietăți și bunuri imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind bunurile și proprietățile
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri ( doar proprietăți imobiliare), servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, consultanță
privind achizitionarea de bunuri imobiliare,
estimari financiare (asigurari, banci, proprietati
imobliare), închirieri de spatii pentru birouri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), servicii de informații
computerizare privind proprietățile imobiliare,
servicii de tranzacții ale brokerilor imobiliari
pentru bunuri imobiliare, furnizare de informații
privind piața proprietățile (imobiliară), servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
evaluare financiară a proprietății personale și
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
imobiliară pentru corporații, încheiere de
contracte de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru inchirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de gestiune imobiliare pentru
complexe de clădiri, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare si terenuri, furnizare de
informatii pe internet privind afacerile imobiliare,

servicii de agentii imobiliare pentru închirierea
de terenuri, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, spații comerciale, terenuri,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
închiriere de centre de afaceri (bunuri imobiliare).
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii
de construcții civile și industriale, demolare
de construcții civile și industriale, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții), lucrări
de reparații în construcții, construcția de
compartimente modulare de birou, reparații
construcții, renovări de clădiri, întreținere de
clădiri, construcție de birouri, servicii de parcare
cu valet pentru mașini, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale.
41. Instruire de personal, coaching personal
(formare), cursuri de dezvoltare personală,
servicii de formare de personal, servicii
de pregatire a personalului, servicii
educaționale pentru personalul de conducere,
educaţie, cursuri prin corespondență, instruire,
organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de conferinţe,
organizarea şi conducerea de congrese,
pregătirea şi organizarea de seminarii, probe
pedagogice, organizare și coordonare de
ateliere de pregătire profesională, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, consiliere
în materie de educaţie sau de orientare
profesională, asistenţă privind consilierea în
carieră și îndrumarea în carieră.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru intermediere și recrutare de personal,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje în domeniul
intermedierii și recrutării de personal, servicii în
domeniul calculatoarelor, si anume, furnizarea
unui motor de căutare pentru obţinerea de
liste cu locuri de muncă, postări de cv-uri
şi alte informaţii despre locuri de muncă prin
internet, software ca un serviciu (saas) cu
software pentru găsirea de angajați noi prin
intermediul rețelelor de angajați, servicii software
ca un serviciu (saas) care oferă software pentru
evaluarea aptitudinilor în materie de recrutare,
angajare, cariere, resurse și liste cu locuri de
muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor, marketing,
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consultanță în afaceri, administrație comercială,
rețele legate de cariere, personal profesional,
dezvoltarea carierei și platforme social media,
servicii informatice, şi anume furnizarea unui
motor de căutare pentru obţinerea de liste
cu locuri de muncă, postări de cv-uri şi alte
informaţii despre căutarea de locuri de muncă
prin internet, furnizarea accesului temporar
la software nedescărcabil destinat utilizării
în domeniile resurselor umane, angajării și
recrutării, servicii în domeniul calculatoarelor,
şi anume, furnizarea de motoare de căutare
pentru obţinerea datelor în reţelele globale
de calculatoare, servicii informatice, şi anume
furnizarea de motoare de căutare pentru
obţinerea de date din baze de date în domeniile
angajării, recrutării de personal, carierelor şi
resurselor de locuri de muncă, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru gestionarea, administrarea, urmărirea,
monitorizarea, automatizarea și evaluarea
proceselor de angajare și recrutare, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru evaluarea aptitudinilor în materie de
recrutare, angajare, cariere, resurse și liste cu
locuri de muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor,
marketing, consultanță în afaceri, administrație
comercială, rețele legate de cariere, personal
profesional, dezvoltarea carierei și platforme
social media, evaluarea proprietatilor imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietati
imobiliare, intocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară (urbanism), cercetare
tehnică, consultanță în domeniul tehnic,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
servicii de consultanță tehnică în domeniul
ingineriei civile, proiectare de construcții,
dezvoltare de proiecte de construcții, proiectarea
amplasării birourilor, proiectare (design) de
turnuri de birouri cu mai multe etaje, servicii de
proiectare privind proprietățile rezidențiale.

───────

(210) M 2020 09022
(151) 14/12/2020
(732) SFARCIOC V. GHEORGHE PFA,

SAT ȘURDESTI, NR. 237, JUD.
MARAMUREȘ, COMUNA ȘIȘEȘTI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ABSTRACT STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
05.05.20; 05.05.21

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

44. Servicii de saloane de coafură.
───────

(210) M 2020 09023
(151) 14/12/2020
(732) GEORGIANA-MIRUNA MACAVEI,

BD. ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
8, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ȘCOALA DE AUR AUREAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 09024
(151) 14/12/2020
(732) SAMUEL MILIAN, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 14, AP. 1,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410518,
BIHOR, ROMANIA

(540)

plantofarm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice de uz medical, exfoliante
(produse) de uz medical, extract de scoarță de
uz medical, extract din scoarță de uz veterinar,
extracte din drojdie de uz medical, veterinar sau
farmaceutic, grăsimi de uz medical, grăsimi de
uz medical sau veterinar, grăsimi de uz veterinar
35. Servicii de comerț online.

───────

(210) M 2020 09026
(151) 14/12/2020
(732) S.C. FEELBOX RO S.R.L.,

BULEVARDUL 3 AUGUST 1919
NR. 2, SAD 3, ETAJ P, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FEELBOX RO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor.
39. Servicii de distribuție, servicii de distribuție
de mărfuri paletizate, distribuție (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, transport, distribuirea de
colete, servicii de consiliere privind distribuirea
de produse, servicii de curierat pentru transportul
de marfă, servicii de curierat, servicii de curierat
(mărfuri).

───────
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(210) M 2020 09027
(151) 14/12/2020
(732) ANASTASIU - FLORIN ION,

(540)

G GLYKO DULCE POVESTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, in special produse de patiserie
și cofetarie, dulciuri, bomboane, ciocolata
(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 09028
(151) 14/12/2020
(732) SC KOSMO LINE SPA SRL,

STR. SERG. NUȚU ION NR.
25, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Kosmo Oil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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.

───────

(210) M 2020 09029
(151) 14/12/2020
(732) BAZSUMAR SRL-D, STR. III NR.

331, JUDETUL CLUJ, SIC, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BAZSUMAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment.

SAT BOBOC, COMUNA
COCHIRLEANCA, BUZĂU,
ROMANIA
VALENTIN-IULIAN TARĂU,
STR. OTEŞANI NR.22, BL.T23A,
SC. 1, ET. 1, AP. 7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

───────
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(210) M 2020 09032
(151) 14/12/2020
(732) GAUSS CLINICS SRL, STR. ION

NECULCE NR. 18, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.17.02

clase:
44. Servicii medicale, servicii de imagistică
medicală.

───────

(210) M 2020 09035
(151) 14/12/2020
(732) HARRISON CONSULTING &

MANAGEMENT SRL, ŞOS.
VIRTUŢII NR. 19D, ET. 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA DUMITRU DOBREV,
STR. VIORELE NR. 4, BL. 22,
SC. C, ET. 7, AP. 101, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040426

(540)

HARRISON

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

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

9. Publicaţii electronice, descărcabile, materiale
didactice descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, programe de calculator,
descărcabile.
16. Materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
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.

GAUSS CLINICS

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

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
395c), verde (Pantone 2286c, 2287c,
2400c), albastru (Pantone 298c)
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41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile.
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software.

───────

(210) M 2020 09036
(151) 14/12/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOŞILOR 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, ROMANIA

(540)

LE MATOU JACQUES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
inele (bijuterii), broşe (bijuterii), bijuterii, inclusiv
imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii
pentru cap, pietre sintetice (bijuterii), casete
de bijuterii, imitaţii de bijuterii, accesorii pentru
bijuterii, cutii pentru bijuterii, bijuterii pentru copii,
cutii muzicale pentru bijuterii, piese şi accesorii
pentru bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii,
bijuterii sub formă de margele, cutii pentru
ceasuri, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, ceasuri,
accesorii pentru ceasuri, brătari de ceas,
brelocuri, curele de ceas, curele de ceas din
piele, portchei decorative, cutii pentru butoni,
butoni de camaşă, butoni de manşetă, ace de
cravată.
18. Piele și imitație de piele, blănuri și piei și
produse rezultate din acestea, casete din piele
sau din piele artificială, curelărie realizată din

piele, curele din piele, cutii din piele, materiale
din piele, piei tabacite, imitaţii de piele, împletituri
din piele, piele sintetică, port-carduri din piele,
serviete din piele, poşete, poşete din piele,
poşete de mână, genţi, genţi din piele, portofele,
portofele din piele.
25. Articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcaminte din piele, mănuși, inclusiv cele
din piele sau blană (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte din imitație de piele, pantofi din
piele, papuci din piele, articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, haine şi jachete de blană, haine de
stradă, haine de casa, manuşi (îmbrăcăminte).
30. Dulciuri, acadele (dulciuri), bomboane
(produse de cofetărie), bomboane (dropsuri),
bomboane (nemedicinale), drajeuri (produse de
cofetărie nemedicinale), praline (produse de
cofetărie), produse de cofetărie nemedicinale,
pastile mentolate (produse de cofetărie),
altele decât cele pentru uz medical, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, produse de cofetărie sub
formă de tablete, ciocolată, ceai, cafea.

───────

(210) M 2020 09037
(151) 16/12/2020
(732) VIRGIL BADESCU, STRADA

(540)

Shaorma House

(531) Clasificare Viena:
08.07.10; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
43. Decorare de torturi, servicii de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți

CAZARMII, NR. 37, BL. 13, SC. A,
ET. 3, AP. 7, JUDEŢ OLT, 
SLATINA,  OLT, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete (alimente şi băuturi),
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 restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, snack-baruri.

───────

(210) M 2020 09040
(151) 14/12/2020
(732) OPTIMUS AT SRL, STR. ANA

ASLAN 42-44, JUDEȚUL BRAILA,
BRAILA, 810003, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

Optimus AT Home
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Încărcătoare fără fir, tastaturi de calculator,
tastaturi fara fir, mouse-uri (informatică), mouse-
uri pentru computer, mouse-uri de calculator,
mouse-uri de calculator fără fir, dispozitive de
sprijin pentru încheietura mâinii folosite de

utilizatorii de mouse-uri de calculator, mouse
(periferice de calculator), camere web, căști,
căști stereo, căști audio, console pentru căști,
bureți pentru căști, căști pentru telefoane,
căști pentru muzică, căști in-ear, căști pentru
sport, casti fara fir, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști audio
prin conducție osoasă, căști cu microfon pentru
comunicații, căști pentru comunicare la distanță,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, seturi de căști
pentru telefoanele mobile, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști pentru
aparate electronice portabile pentru jocuri, căști
fără fir folosite cu telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști audio
pentru aparate de transmitere a sunetelor.
10. Orteze, orteze medicale, orteze pentru
picior, orteze de cot de uz medical, orteze de
gleznă de uz medical, orteze de genunchi de
uz medical, orteze pentru încheietura mâinii, de
uz medical, orteze suport pentru degetele de
la picioare, orteze pentru corectarea degetelor
de la picioare, orteze pentru susținerea în
poziția corectă a unei părți mobile a corpului,
centuri lombare, centuri abdominale (de uz
medical), centuri pentru hernii abdominale,
centuri abdominale.
11. Difuzoare de aer, aparate de iluminat,
aparate de iluminat cu celule solare, becuri cu
led, becuri cu halogen, aplice de perete, aplice
(corpuri electrice de iluminat), aparate și instalații
de iluminat, aparate decorative electrice de
iluminat, aparate de iluminat electrice de interior,
aparate de iluminat fixabile pe tavan, becuri
de format mic, becuri de iluminat, corpuri de
iluminat, corpuri de iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural cu halogen, 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 halogen, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, dispozitive de
iluminat, iluminat stradal, instalații de iluminare
electrice de interior, instalații de iluminat, lămpi
cu led, lămpi de birou, lămpi decorative, lanterne
cu leduri, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne electrice, lanterne de
buzunar, lanterne reîncărcabile, lanterne solare,
lanterne în formă de stilou, lumini de veghe
(altele decât lumânări), lumini ambientale, lumini
led pentru iluminatul public, lumini pentru citit,
lustre, numere luminoase pentru case, plafoniere
(corpuri de iluminat), stâlpi de iluminat, stâlpi
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mobili pentru iluminat, spoturi pentru iluminatul
casnic, spoturi pentru mobilier, veioze de
noptieră, aparate de încălzire de uz casnic,
aparate de încălzire electrice, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, difuzoare liniare
de aer.
18. Bagaje (genți), genți casual, genți, genți
servietă, genți diplomat, genți boston, genți
scoțiene, genți sportive, mânere (genți), genți
impermeabile, genți de călătorie, genți stil
bandulieră, genți de umăr, genți de seară,
genți pentru cărți, genți de stradă, genți din
pânză, genți pentru curieri, genți din piele, genți
pentru scutece, genți de lucru, genți pentru
sport, sport (genți pentru -), genți de plajă,
genți pentru gimnastică, genți pentru camping,
genți pentru drumeții, școlari (genți pentru -),
genți cu bandulieră, genți cu rotile, genți pentru
haine, genți tip sac, genți de mână, genți
pentru școlari, genți flexibile pentru haine, genți
de mână (poșete), genți pentru scule, goale,
genți multifuncționale pentru atleți, serviete și
genți diplomat, genți fabricate din pânză, genți
diplomat pentru documente, genți de muzică,
genți de voiaj pentru avion, genți de mână
pentru bărbați, genți de transport universale,
transportoare pentru animale (genți), genți
pentru îmbrăcăminte sport, genți cu structură
moale, genți din blană sintetică, genți sport de
uz general, genți de cumpărături din piele, genți
pentru cosmetice (fără conținut), genți pentru
cosmetice vândute goale, genți și portofele din
piele, genți pentru schimbat scutece (înfășat),
genți din imitatie de piele, genți de voiaj din
pânză, genți de voiaj pentru pantofi, genți de
voiaj cu rotile, genti pentru farduri vandute goale,
genți de umăr pentru copii, genți pentru accesorii
de tricotat, poșete mici (genți de mână), genți
pentru unelte (neechipate) pentru motociclete,
genți pentru cumpărături fabricate din piele,
genți sub formă de tub, genți de voiaj din
imitație de piele, genți cu două despărțituri
stil doctor (gladstone), genți de voiaj din piele
pentru haine, genți pentru ieșiri la sfârșit de
săptămână, genți mici de voiaj (pentru sejururi
scurte), genti de voiaj din materiale plastice,
genți universale de sport cu rotile, genți de
voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genti
pentru articole de toaleta vandute goale, borsete
și genți de purtat la brâu, umbrele, umbrele,
umbrele de soare, umbrele de ploaie, umbrele
de golf, umbrele și parasolare, umbrele de plajă,
umbrele pentru copii, huse pentru umbrele, inele
pentru umbrele, umbrele de soare, umbrele de
soare impermeabile, umbrele de plajă (umbrele

de soare pentru plajă), umbrele de ploaie
telescopice, huse pentru umbrele de soare,
umbrele japoneze din hârtie (karakasa), baston-
umbrelă (bastoane transformabile în umbrele),
umbrele japoneze din hârtie uleiată (janome-
gasa), umbrele de soare pentru grădină, terase
și curți interioare, centuri pentru umeri.

───────

(210) M 2020 09041
(151) 14/12/2020
(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)

ProBior
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical.

───────
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(210) M 2020 09042
(151) 14/12/2020
(732) ALON GAL GASHRI, MAGAL

HASHALOM NR.1, AP. 3, ISRAEL,
RISHON LEZION, ISRAEL

(540)

Malka

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
30. Produse de patiserie, băuturi din cafea.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
nealcoolice, ape minerale (băuturi), băuturi cu
carbohidrați.
33. Băuturi spirtoase, băuturi slab alcoolizate.
35. Publicitate exterioară (afișaj), afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți,
administrare în materie de activități de
marketing.

───────

(210) M 2020 09043
(151) 14/12/2020
(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)

Robiotic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical.

───────

(210) M 2020 09044
(151) 14/12/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Bior
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical.

───────

(591) Culori revendicate: roz, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09045
(151) 14/12/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Aterobior
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical.

───────

(210) M 2020 09046
(151) 14/12/2020
(732) LAFARGEHOLCIM LTD,

ZÜRCHERSTRASSE 156, JONA,
8645, BRAȘOV, ELVEȚIA

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

(540)

HOLCIM EXPERTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcție nemetalice, ciment,
clincher (material de constructțe nemetalic),
mortar, beton, pietris.

───────

(210) M 2020 09048
(151) 14/12/2020
(732) VITAMINE CU EMOŢII S.R.L.,

STR. GULIEI NR.184 B4,
SAT SÂMURCAŞI, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, COMUNA
CREVEDIA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

IMON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, produse din carne preparate, peşte,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, uleiuri
şi grăsimi alimentare, lapte și produse din
lapte, lapte bătut, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, lapte covăsit,
lapte fermentat, lapte condensat, lapte praf, lapte
acru, înlocuitori de lapte, băutură din lapte şi
fructe (milk shake), băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, băuturi aromate
pe bază de lapte, lapte cu arome, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte ce conțin cacao, băuturi
pe bază de lapte aromatizate cu ciocolată,
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, zer, frișcă, frișcă sub formă de praf
pentru cafea, sana, kefir, iaurt, unt, cremă
de unt, brânză, chiftele din brânză de vaci,
brânză quark, brânză cottage, svaiţer, brânză
topită, brânză cheddar, amestecuri de brânză,
brânză proaspătă de vaci, brânză dietetică,
cremă de brânză, specialităţi din brânză, brânză
cancoillotte, brânză cu mucegai, masacarpone,
tempeh, deserturi pe bază de lapte, deserturi
pe bază de orez cu lapte, budinci pe bază de
lapte, gustări pe bază de lapte, iaurt cu fructe,
iaurt de băut, iaurt cu conținut scăzut de grăsimi,
băuturi pe bază de iaurt, deserturi din iaurt,
preparate pentru fabricarea iaurtului, smântână,
cremă de smântână (creme fraiche), smântână
pentru frișcă, smântână pentru gătit, cașcaval,
caș, urdă, mozzarella, brânză de burduf,
brânză telemea, ulei de măsline, alimentar,

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC. B, AP. 96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA
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pastă de măsline, piure de măsline,măsline
crude, măsline conservate, măsline proaspete.,
produse alimentare de origine animală: carne
proaspătă, carne afumată, carne procesată,
carne uscată, carne preparată, carne ambalată,
peste, insecte comestibile, legume şi produse
comestibile horticole care sunt pregătite sau
conservate pentru consum, băuturi din lapte
cu conţinut predominant de lapte - substituenţi
de lapte, de exemplu, lapte de migdale, lapte
de nucă de cocos, lapte de arahide, lapte
de orez, lapte de soia, ciuperci conservate,
boabe și nuci preparate pentru consumul uman,
seminţe pregătite pentru consum uman, care
nu sunt condimente sau arome, pastă de ardei
conservată, piure de mere, bacon (slănină),
fructe de pădure, conservate, bulion, nuci
glasate, caviar, mezeluri.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, torturi,
dulciuri, ciocolată, ciocolată cu lapte, tabletă de
lapte îndulcit (dulciuri), cacao cu lapte, cafea
cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură), orez
cu lapte (rece), îngheţată, înghețate pe băț
care conțin lapte, iaurt înghețat, şerbeturi şi
alte glazuri comestibile, ingrediente principale
pentru prepararea shake-urilor pe bază de
lapte (arome), zahăr, miere, miere naturală,
miere (pentru alimentație), miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman,
miere maturată natural, produse apicole de uz
alimentar, fagure brut, propolis de uz alimentar,
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri),
bomboane nemedicinale cu miere, miere cu
trufe, cereale pentru micul dejun cu aromă de
miere, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, înlocuitori de miere, produse tartinabile
dulci (miere), dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, sirop de melasă, miere de manuka,
batoane dulci de cereale, lăptișor de matcă
de uz alimentar.melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), îngheţată, gheaţă comestibilă.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi răcoritoare, aperitive, nealcoolice,
preparate pentru fabricarea băuturilor, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de fructe
nealcoolice, nectaruri de fructe, nealcoolice,

băuturi non-alcoolice din fructe uscate, preparate
nealcoolice pentru fabricarea lichiorurilor, bere
şi produse de bere, bere, must de bere, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
bere blondă, bere cu conţinut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, 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 indiana), kvass (băutură
nealcoolică), bere din malț, must de malţ, vin de
orz (bere), extracte din hamei pentru fabricarea
berii, bere din extract de rădăcini, băuturi
nealcoolice din malţ, cidru fără alcool, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vin.
35. Publicitate şi reclamă, administraţie
comercială, asistență în afaceri comerciale,
management și serviciiadministrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de comandă
computerizată destoc, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, închirierea de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comandă curidicata, servicii de comenzi online,
servicii prestate de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse alimentare si bauturi
alcoolice, băuturinon-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
dinfructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare curidicata a acestor produse,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
uneigame variate de produse alimentare, in
mod special a celor solicitate inclasele 29,
30, 32 si 33 si bauturi alcoolice - vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, extracte
din fructe alcoolice, alcoholic fruit extracts,
bitter,  si  bauturi  nonalcoolice  (cu excepţia
transportului acestora), permţând clienţilor să
vadă şisă cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fifurnizate
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, prin magazine
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en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediulemisiunilor de teleshopping,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

───────

(210) M 2020 09050
(151) 15/12/2020
(732) LAURA - NICOLETA DINU, CALEA

MOȘILOR NR. 292, BL. 38, SC.
B, ET. 10, AP. 60, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CU UȘURINȚĂ
ȘI FĂRĂ EFORT

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

9. Materiale descărcabiole pentru cursuri
didactice.
16. Cărți.
41. Furnizare de cursuri de instruire online.
44. Servicii în domeniul reiki (tehnică de
vindecare în medicina alternativă), terapie prin
artă, servicii de terapie, servicii de meditație.
45. Consiliere spirituală.

───────

(210) M 2020 09051
(151) 15/12/2020
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STRADA ȚEPES VODĂ NR. 130, ET.
1, AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, ROMANIA

(540)

ATLETIS

(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.

───────

(210) M 2020 09057
(151) 06/02/2019
(732) KORONAPAY EUROPE LTD,

STR.GEORGIOU I, 89, MAIROZA
YIATROS COURT, ETAJUL III,
4048, LIMASSOL, , CIPRU, 4048,
CIPRU

(740) SONIA FLOREA, CALEA MOȘILOR
NR. 207, BL.15, SC.1, ET.2, AP.5
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020862,
ROMANIA

(540)

KoronaPay

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, analiză financiară, servicii bancare,
servicii bancare electronice, tranzacții bancare
la domiciliu (home banking), birouri financiare
de clearing, organizare de colete, consultații în
domeniul financiar, servicii de card de plată,
emitere de cărți de credit, servicii referitoare
la carduri de debit, comerț și schimb valutar,

(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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transfer electronic de fonduri, tranzacții bancare
la domiciliu (home banking), informații financiare,
emitere de cărți de credit, emitere de bonuri
valorice, împrumuturi (finanțare), management
financiar, comerț și schimb valutar, organizare de
colecte, servicii bancare de economisire, emitere
de bonuri valorice, brokeraj cu garanții reale
imobiliare.

(210) M 2020 09058
(151) 15/12/2020
(732) FEELBOX RO SRL, BULEVARDUL

3 AUGUST 1919 NR. 2, SAD 3,
ETAJ P. JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

SafetyZone - Feel safe at work

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.07.21

clase:
9. Echipamente de protecție și siguranță,
echipament și îmbrăcăminte reflectorizante
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte
reflectorizantă pentru prevenirea accidentelor,
îmbrăcăminte de salvare (echipament plutitor),
îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
focului, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție pentru
prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de
siguranță de mare vizibilitate, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție pentru lucru (pentru protecție
împotriva accidentelor sau lezionării), articole de

îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, apărători
pentru gambă pentru prevenirea accidentelor
(altele decât articolele sportive sau piesele
de îmbrăcăminte sport), veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru
sport), îmbrăcăminte specială pentru laborator,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
articole de protecție pentru cap, articole de
îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp,
cotiere de protecție folosite pentru prevenirea
de accidente (altele decât articole sportive),
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, ochelari de protecție,
încălțăminte de protecție, cizme (încălțăminte
de protecție), măști de protecție pentru căști de
protecție, măști de protecție, prelate de protecție,
îmbrăcăminte de protecție antiradiații, cizme
industriale de protecție, încălțăminte industrială
de protecție, măști antipoluare pentru protecție
respiratorie, măști de protecție pentru sudură,
încălțăminte de protecție împotriva incendiilor,
cizme de protecție împotriva accidentelor, cizme
de protecție împotriva focului, cizme de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, măști de protecție pentru muncitori,
cizme de protecție de uz industrial (pentru
protecție împotriva accidentelor sau rănilor),
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
mănuși de protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, măști de protecție a feței pentru
muncitori, încălțăminte de protecție (împotriva
accidentelor sau vătămării), îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și focului, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, radiațiilor și focului, îmbrăcăminte
de protecție la accidente, radiații și foc,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
radiațiilor și focului, combinezoane termice de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, îmbrăcăminte de protecție
contra accidentelor, iradierii și incendiilor,
dispozitive de protecție, de uz personal,
împotriva accidentelor, costume de protecție
(pentru prevenirea accidentelor sau lezionării),
mănuși de uz industrial pentru protecție
împotriva vătămărilor, pantaloni de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
șosete de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, mănuși

───────

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, căști de
protecție, ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de echipamente de protectie in
munca, servicii de publicitate și marketing
online, publicare de materiale publicitare online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare.

───────

(210) M 2020 09059
(151) 15/12/2020
(732) IOANA NICOLETA CIOBANU,

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

(540)

Primera aur si argint

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
26.07.25

(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, sau
prin intermediul site-urilor web, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la bijuterii,
promovarea comerciala, servicii de comerț
online cu amănuntul referitoare la bijuterii.
36. Case de amanet.

───────

CALEA BUCURESTI NR. 32, 
BL. U4,SC. A, ET. 4, AP. 14, 
JUD. ARGES,PITESTI, ARGEȘ, 
ROMANIA
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(210) M 2020 09060
(151) 15/12/2020
(732) STARDORS SRL, SPLAIUL UNIRII,

NR. 9, BL. 3, SC. A, ET. 5, AP. 31,
JUD. ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

STONEWOOL HEATSULATED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.25

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

17. Învelişuri izolatoare pentru protejarea
electrică a cablurilor, izolanți pentru conductori
electrici, izolanți pentru uz electronic, izolatori
pentru cabluri electrice, împletituri din material
izolant pentru protejarea electrică a cablurilor,
materiale pentru izolare electrică, substraturi
pentru izolare electrică, învelişuri matlasate
pentru izolare, învelişuri pentru izolare termică
pentru centrale industriale, învelişuri pentru
izolare termică pentru cilindrii cu apă fierbinte,
învelişuri pentru izolare termică pentru supape,
învelişuri reflectorizante (nemetalice) pentru
prevenirea transmiterii de căldură, articole
matlasate de căptușire pentru izolare, articole
termoizolante, bariere pentru protecție împotriva
căldurii, izolații cu funcții de etanșare pentru
protecție termică, izolații din material sintetic
pentru protecția termică a conexiunilor, învelișuri
de izolare pentru bazinele de apă, învelișuri
matlasate (nemetalice) pentru izolarea bazinelor
de apă caldă, manșoane izolatoare pentru
boilere, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
materiale de izolare termică, materiale de izolare
termică folosite la transformarea mansardelor,
materiale de izolare termică pentru construcția
de mansarde, materiale de izolare împotriva
curenților de aer sub formă de benzi, materiale

izolatoare pentru izolare împotriva căldurii, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
saltele izolante termic, vată minerală (izolant),
acoperiri industriale pentru izolarea clădirilor,
acoperiri izolatoare pentru manșoane pentru
cabluri electrice, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: plăci ușoare
din vată minerală pentru izolare acustică,
acoperiri izolatoare pentru protejarea electrică
a cablurilor, izolanți pentru conductori electrici,
izolanți pentru uz electronic, izolatori pentru
cabluri electrice, împletituri din material izolant
pentru protejarea electrică a cablurilor, materiale
pentru izolare electrică, substraturi pentru
izolare electrică, acoperiri matlasate pentru
izolare, acoperiri pentru izolare termică pentru
centrale industriale, acoperiri pentru izolare
termică pentru cilindrii cu apă fierbinte, acoperiri
pentru izolare termică pentru supape, acoperiri
reflectorizante (nemetalice) pentru prevenirea
transmiterii de căldură, articole matlasate de
căptușire pentru izolare, articole termoizolante,
bariere pentru protecție împotriva căldurii,
izolații cu funcții de etanșare pentru protecție
termică, izolații din material sintetic pentru
protecția termică a conexiunilor, învelișuri de
izolare pentru bazinele de apă, învelișuri
matlasate (nemetalice) pentru izolarea bazinelor
de apă caldă, manșoane izolatoare pentru
boilere, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
materiale de izolare termică, materiale de izolare
termică folosite la transformarea mansardelor,
materiale de izolare termică pentru construcția
de mansarde, materiale de izolare împotriva
curenților de aer sub formă de benzi, materiale
izolatoare pentru izolare împotriva căldurii, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
saltele izolante termic, vată minerală (izolant),
acoperiri industriale pentru izolarea clădirilor,
acoperiri izolatoare pentru manșoane pentru
cabluri electrice.

───────

(591)    Culori  revendicate:  roşu  deschis,  gri, 
             gri  închis, gri deschis, mov, roşu închis

(740) CAVESCU SI  ASOCIATII  SRL,  STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2020 09061
(151) 15/12/2020
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HypnoDent
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 09062
(151) 15/12/2020
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HypnoTeeth
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 09063
(151) 15/12/2020
(732) ZITO LUXURY SRL, STR.

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

(540)

ZiTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04

clase:
6. Cuiere pentru genți din metal, balustrade
din metal, coşuri metalice, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), seifuri (metalice
sau nemetalice)/case de bani (metalice sau
nemetalice), casete de siguranţă pentru
bani, agăţători metalice pentru îmbrăcăminte,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri metalice pentru ușă, neelectrice, mânere
metalice pentru uși, uşi metalice, figurine din
metal comun/statuete din metal comun, suporturi
pentru lemne (suporturi de fier pentru lemne pe
foc), încuietori metalice, zăvoare metalice, cutii
poștale metalice, tăvi metalice, capace și grătare
metalice pentru guri de scurgere.
8. Unelte pentru tăiat (unelte de mână),
tacamuri, cutite de bucatarie, si ustensile de taiat
de bucatarie, tacâmuri, tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri)/articole pentru masă (cuțite, furculițe
și linguri), furculiţe de masa, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, cuţite pentru

PRINCIPALĂ NR. 51A, SAT
TUREAC, JUD. BISTRIȚA-
NĂSĂUD, COMUNA TIHA
BÂRGĂULUI, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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friptură, furculițe pentru friptură, cuţite, cuțite de
legume, cuțite pentru deschis cutiile, cuțite de
mărunţit (unelte de mână)/cuţite de descărnat
(unelte de mână)/satâre (unelte de mână),
cuțite de vânătoare, satâre (cuțite), feliatoare
de brânză, neelectrice, feliatoare pentru ouă,
neelectrice, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, răzătoare mandoline pentru bucătărie,
tocătoare de legume, spiralizatoare de legume,
acționate manual, decojitoare de legume (unelte
de mână), polonice (unelte de mână), foarfeci,
spatule (unelte de mână), linguri strecuratoare
(unelte acționate manual), aparate de ras,
electrice sau neelectrice, aparate de epilat,
electrice și neelectrice, unelte pentru grădină,
acționate manual.
11. Aparate si 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, corpuri de iluminat, candelabre,
becuri, becuri electrice, aparate și instalații
de iluminat, tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat, lămpi electrice, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), corpuri de
iluminat pentru plafoane, lampioane chinezeşti,
instalaţii luminoase pentru pomul de crăciun,
felinare cu lumânări, lămpi cu lumină rece,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi cu arc, lămpi standard/ lămpi de
podea, lanterne pentru cap/lămpi portabile cu
fixare pe cap, lămpi, suporturi de abajur,
felinare pentru iluminat, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/ maşini de gătit, aparate și instalații
de gătit, plite electrice, hote de aerisire,
friteuze electrice, aparate pentru deshidratat
alimente, electrice, încălzitoare de căni cu
alimentare la usb, autoclave, electrice, pentru
gătit/oale sub presiune, electrice, cuptoare
pentru brutărie, tăvi cu grătar, grile pentru
grătar, cuptoare cu aer cald, aparate de prăjit
pâinea/prăjitoare de pâine, mașini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, grătare de cuptor,
grătare, şeminee, domestice, aparate cu aer
cald, reşouri, cuptoare cu microunde (aparate
de gătit), aparate de gătit multifuncţionale,
frigidere, prăjitoare, rotisoare, ceainice, electrice,
dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
congelatoare, aparate pentru răcirea băuturilor,
maşini de făcut îngheţată, maşini şi aparate de
făcut gheaţă, prăjitoare de cafea, aparate de
aer condiţionat, ventilatoare (aer condiționat),
uscătoare cu aer, uscătoare de păr, uscătoare
de rufe, electrice, aparate cu abur pentru
față (saune), aparate pentru hidromasaj, cabine

de duș, duşuri, dusuri de tavan, dusuri de
gradina, dusuri manuale, dusuri portabile, dusuri
electrice, dusuri exterioare pentru îmbăiere,
dușuri multifunctionale, cabine din metal pentru
dusuri, vane de amestec pentru dușuri, paravane
de baie pentru dușuri (metal), paravane
nemetalice pentru dușuri si bai, capete de dus,
capete de dus cu functie de economisire a apei,
capete de dus care constituie componente ale
instalatiilor de alimentare cu apă, chiuvete, băi
spa (căzi), vase de toaletă, scaune de toaletă,
toalete (closete cu apă)/ closete cu apă, pisoare
ca obiecte sanitare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, bideuri, fitinguri pentru
baie, lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/ bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
robineți, robineti de apa, robineți de distribuție a
apei, robineți pentru conducte de apă, robineți
pentru baie, chiuvete, lavoare, bideuri montați în
perete, robineti pentru instalații sanitare, robineți
pentru chiuvete, lavoare, conducte, țevi, baie,
de duș, pentru bideuri, robineți monocomanda
pentru chiuvete, robineți pentru alimentare cu
apă, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, robinete de amestec pentru chiuvete,
robinete de amestecare pentru conducte de
apă, robinete de închidere pentru reglarea apei,
robinete de golire, robinete pentru controlarea
și reglarea fluxului de apă, robinete pentru
închidere pentru reglarea debitului apei, robinete
cu funcție de economisire a apei, robineți cu
două supape, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, robinete de închidere
folosite ca dispozitive de siguranță pentru
aparate de apă, robinete de apă sub formă de
părți ca instalații de alimentare cu apă, supape
(robinete), care constituie componente ale
instalațiilor sanitare, instalații sanitare, precum
și piese pentru acestea, aparate de distribuire
a apei și aparate de încălzit, precum și piese
pentru acestea, armături pentru alimentarea
cu apă, distribuirea apei, controlul apei și
reglarea apei, baterii amestecătoare, în special
controlate cu termostat, baterii amestecătoare
electrice, garnituri de scurgere și de preaplin,
dușuri, accesorii de uz sanitar, articole sanitare
realizate din porțelan, din piatră, ceramică,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, capete de
pulverizare pentru dușuri, pulverizatoare pentru
robinete, pulverizatoare cu acționare manuală
folosite la robinetele de baie, manere pentru
robinete, aeratoare pentru robinete, picurator
pentru robinete de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), acoperiri protectoare de
robinete de cadă pentru copii, încălzitoare pentru
pat, covoare încălzite electric, perne cu încălzire,
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electrice, nu cele pentru scopuri medicale/
pernuțe cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, fântâni ornamentale.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, recipient pentru
uz casnic sau pentru bucătărie, servantă
(tăvi), tăvi, puşculițe, solnițe, râşnițe de piper,
acţionate manual, solnițe cu orificii pentru
presărare/solniţe tip vas, site (pentru uz casnic),
strecurători, strecurători pentru menaj, site de
strecurat (ustensile de uz casnic), untiere,
coșuri pentru uz casnic, coșuri de pâine, de
uz casnic, cutii de pâine, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru dulciuri, cutii de bomboane,
borcane pentru biscuiţi, borcane pentru lumânări
(suporturi), termosuri pentru băuturi, sticle pentru
călătorie, amestecătoare pentru cocktail-uri,
recipiente termoizolante, sticle de băut pentru
călătorie, sticle (recipiente), pahare din plastic
sau hârtie, pahare de băut, farfurii din hârtie,
farfurii de unică folosinţă, linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), vase de băut, căni,
ceşti, carafe, boluri (bazine)/bazine (boluri),
veselă, boluri de salată, farfurioare, servicii de
cafea (articole de masă), fructiere, cupe pentru
fructe, suporturi de cuţite pentru masa, polonice
pentru servirea băuturilor, linguri-cupe pentru uz
casnic, forme (ustensile de bucătărie), forme
de prăjituri, suporturi pentru serveţele, suporturi
de pahare (ustensile de masă), suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil, grătare
(ustensile de gătit), covoraşe pentru copt,
cleşti pentru gheaţă, forme pentru cuburile de
gheaţă, cleşti pentru salată, suporturi, suporturi
pentru uscarea vaselor, suporturi pentru așezat
vasele fierbinți pe masă, mese de călcat,
suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, prese pentru
fructe, neelectrice, pentru uz casnic, prese
pentru usturoi (ustensile de bucătărie), răzători
pentru bucătărie, spărgătoare de nuci, aparate
de odorizare de uz personal, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
friteuze, neelectrice, fierbătoare, neelectrice,
aparate de ras brânză cu sită, masuţe, mese
cu blat-tavă, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, candelabre
(sfeşnice)/ sfeşnice, inele pentru lumânări,
mănuşi pentru uz casnic, mănuşi pentru cuptor/
mănuşi de bucătărie/mănuşi de grătar, suporturi
de grătare, grătare neelectrice pentru bucatarie,
tăvi sau suporturi individuale de luat masa, în stil
japonez (zen), tăvi sau suporturi individuale în stil
japonez pentru cină (zen), dozatoare de săpun.

35. Publicitate, lucrări de birou, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor de mai sus,
demonstrații cu produse, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, servicii de comerț online
cu amănuntul pentru produsele de mai sus,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu ridicata
pentru produsele de mai sus, consiliere si
consultanta cu privire la produsele de mai sus,
furnizare de recomandări cu scop comercial
privind produsele de mai sus, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui
site web, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți, optimizare pe motoarele de cautare
pentru promovarea vânzărilor, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii de agenții de import- export.

───────

(210) M 2020 09064
(151) 15/12/2020
(732) ANA - CRIS SRL, ALEEA

(540)

Vopsea ignifugă SLATISOL

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.15

TEXTILISTULUI NR. 31, JUD. OLT,
SLATINA, 230034, OLT, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Preparate folosite ca agenți de ignifugare
(vopsele).

───────

(210) M 2020 09065
(151) 15/12/2020
(732) FAMOUS KOKOSHELL S.R.L,

STR. NASAUD NR. 9, BL. 21,
SC. 2, ET. 6, AP. 172, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KO KOKOSHELL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

14. Bijuterii.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi ofline cu bijuterii.

───────

(210) M 2020 09067
(151) 31/12/2020
(732) S.C. MILPROME S.R.L., STR.

TEIULUI NR. 79, JUD. BRAȘOV,
RÂȘNOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VILA DINO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurante și cazare temporară.

───────

(210) M 2020 09069
(151) 15/12/2020
(732) ALUGARD CONCEPT S.R.L.,

STRADA NR. 407/A, SAT
SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR,
COMUNA SÂNTANDREI, BIHOR,
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)

A Alugard concept

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08

clase:
6. Garduri metalice, garduri de metal, garduri
de sârmă, garduri din sârmă, panouri metalice
pentru garduri, garduri și panouri metalice,
garduri din zale metalice, balustrade metalice
pentru garduri, garduri realizate din metale

(591) Culori revendicate: negru (Hex
#000307), roșu (Hex #ff0000), galben
(Hex #ffe400), albastru (Hex #2022a4,
Hex #2a26c1), mov (Hex #5d2993)

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

(591) Culori revendicate: gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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comune, stâlpi T metalici pentru garduri, porți
rulante metalice, balustrade metalice, balustrade
din metal, balustrade metalice pentru balcoane,
balustrade din metal pentru scări, balustrade
metalice pentru poduri, balustrade din metal
pentru pasarele, balustrade din metal pentru
clădiri, uși din aluminiu, uși din aluminiu pentru
curți interioare, porți din metal.

───────

(210) M 2020 09072
(151) 15/12/2020
(732) THAIS DESIGN SRL, INTRAREA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

THAIS DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

42. Servicii de cercetare industrială şi design
industrial, servicii de control și autentificare a
calității, proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare/design interior, proiectarea de rochii/
articole vestimentare, proiectare de modele,
testarea materialelor textile.

───────

(210) M 2020 09073
(151) 15/12/2020
(732) RÉKA GYÖRGY, STR. MIHAI

EMINESCU, NR. 2A ET. 3 AP. 18,
JUDETUL HARGHITA, ODORHEIU-
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

PAVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Insecte și larve preparate, 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, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), bucăți de
carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), burtă de vită, calmar preparat,
carne de vită preparată, carne de vită tăiată
și condimentată, friptă la grătar (bulgogi), cine
preambalate constând în principal din vânat,
coji de cartof umplute, concentrat din carne de
vacă, consommé-uri, cremă de fructe, falafel,
fasole gătită în sos de soia (kongjaban), mâncare
gătită constând în principal din pastă de soia și
tofu (doenjang-jjigae), 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 carne de pui prăjită fâșii
și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
guacamole (avocado pasat), guacamole (sos
de avocado), mâncăruri preparate care conțin
(în principal) ouă, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,

PRIMĂVERII NR. 2B, SAT
CLINCENI, CLINCENI, ILFOV,
ROMANIA
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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
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate obținute
din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), omlete, salată caesar, salate
preparate, salate pe bază de cartofi, salate
de legume, salate cu carne de pasăre, salate
de cartofi, sarmale în foi de viță, tocană cu
curry semipreparată, tajine (fel de mâncare
preparat din carne, pește sau legume), surimi,
supă groasă, supă semipreparată, supă gata-
preparată, supă de tăieței, tocană de vită, tocane
(alimente), tocăni, turte din pastă de pește fierte
în abur sau prăjite (kamaboko), turte din pește și
cartofi dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen).

fructe de pădure învelite în ciocolată, fondue
din ciocolată, înghețate și dulciuri, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
hârtie de orez comestibilă, hârtie comestibilă,
halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori de
ciocolată, înlocuitori (ciocolată), înlocuitor de
marțipan, înlocuitor de cremă, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, nuci
macadamia trase în ciocolată, pâine indiană,
prăjitură cu pâine, prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), plăcinte cu iaurt congelate, pateuri
cu ciocolată, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjituri pavlova cu
gust de alune, prăjituri pavlova preparate cu
alune, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, produse de cofetărie pe bază
de produse lactate, tablete (dulciuri), spume de
desert (dulciuri), spume de ciocolată, spume,
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
sufleuri ca desert, vla (cremă englezească
custard), vată de zahăr, vafe, gofre, vafe cu
glazură de ciocolată, turte indiene, trufe de
ciocolată, trufe (produse de cofetărie), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biluțe de brânză
(snackuri), bibimbap (orez amestecat cu legume
și carne de vită), batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, baozi (chifle
umplute), blaturi de pizza coapte în prealabil,
blaturi de pizza, blat de pizza, biscuiți umpluți
cu brânză, biscuiți sărați din orez, biscuiți din
orez în formă de granule (arare), boabe de
porumb prăjite, chipsuri de porumb cu gust
de legume, chipsuri de porumb cu gust de
alge, chipsuri de porumb, chipsuri de orez,
chipsuri de creveți, chimichanga, chifle înăbușite
umplute cu pastă de fasole roșie, colțunași

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
preparate din acestea, preparate pentru copt
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, amestecuri
de ciocolată caldă, amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, aperitive (tartine),
arahide (produse  de  cofetărie  pe  bază  de-),
arahide crocante, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
budincă de griș, bucăți de jeleu dulce din
pastă de fasole roșie (yohkan), brioșe cu
fructe, bomboane cu ciocolată, boabe de cafea
învelite în zahăr, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți sărați, ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
ciocolată cu lichior, ciocolată cu hrean japonez,
ciocolată cu alcool, ciocolată aerată, ciocolată,
chipsuri de cofetărie pentru copt, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme pe
bază de cacao sub formă de produse tartinabile,
cremă de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
înghețate, drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
pe bază de ciocolată, fulgi de patiserie de
unt de arahide, fulgi din cereale, fructe trase
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
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tipici bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite congelate, clătite americane,
floricele glasate cu zahăr, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
preparate, floricele de porumb pentru preparare
la cuptorul cu microunde, floricele de porumb,
floricele cu caramel, găluști de orez acoperite
cu pudră de fasole (injeolmi), găluști (paste)
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), găluște de orez, găluște de creveți,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate cu grâu, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, jiaozi
(găluști umplute din aluat), jeleu de hrișcă
(memilmuk), hot dog (sandvișuri), hamburgeri în
pâine, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella (mâncare pe bază de
orez), paste făinoase umplute, pateuri cu cârnați,
pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură, plăcintă
cu carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu
carne, plăcinte, pizze negătite, pizza împăturită
(calzone), porumb prăjit, porumb procesat pentru
floricele, porumb fript, popcorn aromat, plăcinte
proaspete, plăcinte gătite, plăcinte dulci sau
sărate, prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), prăjituri din orez cleios (chapsalttock),
prăjituri din mei, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, rizoto mâncare pe bază de orez,
ravioli (preparate), ravioli, paste, ramen (fel de
mâncare japonez pe bază de tăiței), quiche (tarte
sărate), quiche (preparat culinar franțuzesc),
quesadilla (preparat culinar mexican), sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri care conțin

file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, sandvișuri, sandviș din brânză topită
și șuncă, sandviș din brânză topită, salată de
orez, spirale din porumb, spaghete cu sos de
roșii la conservă, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri
cu carne de curcan, spaghetti și chiftele, won
ton, vafe congelate, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), turte din orez, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), turte din orez
învelite în ciocolată, wonton.
40. Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, sacrificare a animalelor,
tratamentul alimentelor și băuturilor, închiriere
de echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, tăierea animalelor.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, 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.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
pensiuni pentru animale, cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură.

───────
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(210) M 2020 09074
(151) 15/12/2020
(732) FIRST CUP EVENTS SRL, CALEA

GIULEŞTI NR.47, BL.11A, ET.6,
AP.34, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

visàvis

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, planificarea

de petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de sălile de
dans.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii oferite de un
restaurant, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 09075
(151) 15/12/2020
(732) NARCISA RALUCA MOISA, STR.

MOLDOVITA NR. 21, BL. 13,
SC. E, ET. 3, AP. 72, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Narcisa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Marketing pe internet, publicitate pentru
terţi pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, difuzarea de anunţuri
publicitare prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizare pe
internet, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin internet, difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe internet, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin intermediul
anunţurilor publicitare pe pagini de internet.
38. Emisiuni de ştiri (transmisii), emisiuni
televizate, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, furnizarea accesului la
un site web de discuţii pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului la spaţii de chat
pe internet, furnizarea accesului la site-uri web
pe internet, furnizarea accesului utilizatorilor
la informaţii pe internet, furnizarea accesului
la portaluri pe internet, furnizare de acces la
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site-uri pe internet sau orice alta reţea de
comunicaţii, furnizarea accesului la platforme de
internet in scopul schimbului de fotografii digitale,
furnizarea accesului la site-uri web de muzică
digitală pe internet.
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de arta, servicii
de discotecă, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
servicii de punere în pagina, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de spectacole,
planificare de petreceri, divertisment radio,
servicii de studiouri de înregistrare, compunerea
de melodii, producţie de videouri muzicale,
înregistrări de muzică, producţie de înregistraţii
muzicale, consultanţă privind producţiile
cinematografice şi muzicale, producţie de
înregistraţi sonore şi muzicale, producţie de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare.
45. Servicii de reţele de socializare.

───────

(210) M 2020 09076
(151) 15/12/2020
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

EVALUARE SI ANALIZE
EDUCATIONALE, STR IVAN
PETROVICI PAVLOV, NR 50-52,
PARTER, AP 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Fizica Altfel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire.

───────

(210) M 2020 09077
(151) 15/12/2020
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

EVALUARE SI ANALIZE
EDUCATIONALE, STR IVAN
PETROVICI PAVLOV, NR 50-52,
PARTER, AP 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Chimia Altfel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire.

───────

(210) M 2020 09078
(151) 15/12/2020
(732) DR. KOMBU SRL, STR. OASULUI

NR. 343, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400645, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DR KOMBU ceai la superlativ!

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.13;
05.03.14

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

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#29363E), verde (HEX #437353),
roşu (HEX #EB5437), galben (HEX
#FDE689), alb (HEX #FEFEFE)
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30. Amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi
de ceai, arome din ceai, băuturi din ceai
nemedicinale, băuturi pe bază de ceai cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, capsule de ceai
umplute, ceai, ceai alb, ceai alb instant, ceai
ambalat (altele decât pentru uz medicinal),
ceai aromat din portocale (altele decât pentru
uz medicinal), ceai cu aroma de măr (altele
decât pentru uz medicinal), ceai darjeeling,
ceai de acanthopanax (ogapicha), ceai de
caise asiatice (maesilcha), ceai de crizanteme
(gukhwacha), ceai de ghimbir, ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai de ginseng, ceai de
ginseng roșu, ceai de goji chinezesc (gugijacha),
ceai de hrișcă, ceai de iasomie, ceai de iasomie,
altele decât pentru uz medicinal, ceai de iasomie
sub formă de pliculețe, altele decât pentru uz
medicinal, 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 rădăcină de brusture
(wooungcha), ceai earl grey, ceai fără teină, ceai
fără teină îndulcit cu îndulcitori, ceai fermentat,
ceai galben, ceai ginseng (insamcha), ceai
instant, ceai instant (altul decât cel pentru uz
medicinal), ceai lapsong souchong, ceai negru,
ceai negru (ceai englezesc), ceai negru instant,
ceai (nemedicinal) care constă în extracte de
merișor, ceai (nemedicinal) care constă în frunze
de merișor, ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, chai (ceai), esențe de ceai, esențe
de ceai (nemedicamentoase), extracte de ceai,
extracte de ceai (nemedicamentoase), flori sau
frunze pentru utilizare ca înlocuitori de ceai,
frunze de ceai, înlocuitori de ceai, înlocuitori
de ceai (altele decât pentru uz medicinal),
mate (ceai), pliculețe de ceai, pliculețe de
ceai (nu pentru uz medicinal), pliculețe de
ceai pentru prepararea de ceaiuri nemedicinale,
prăjituri pentru ceai, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, preparate aromate pentru
prepararea ceaiurilor nemedicinale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de ceai),
pudră instant pentru prepararea ceaiului (alta
decât cea pentru uz medicinal), yerba mate
(ceai sud-american), yuja-cha (ceai corean cu
lămâie și miere), ceai oolong (ceai chinezesc),
ceai oolong instant, 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
instant, ceai verde japonez, ceaiuri aromate
(altele decât cele pentru uz medicinal), ceaiuri
cu aromă de fructe (nu medicinale), ceaiuri cu
lapte, ceaiuri de fructe, ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, sos de soia cu alge
kombu, kombucha (ceai), ceai din orz uscat cu
coajă (mugi-cha).
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, sucuri, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi pe bază de
nuci și de soia, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
guarana, băuturi cu proteine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi energizante (care nu sunt de uz
medical), băuturi izotonice, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi izotonice (nu pentru
uz medical), bere și produse de bere,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, esențe pentru fabricarea băuturilor,
altele decât esenţele eterice şi uleiurile
esenţiale, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, extracte de must nefermentat,
extracte pentru prepararea băuturilor, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor nealcoolice, must
de malț, pastile pentru băuturi gazoase,
prafuri pentru prepararea de băuturi, prafuri
utilizate la prepararea băuturilor pe bază
de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, pudre folosite la
prepararea băuturilor cu apă de nucă de cocos,
produse pentru fabricarea de sifon, sirop de malț
pentru băuturi, siropuri pentru băuturi, băuturi
energizante care conțin cafeină, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, musturi,
extracte din fructe fără alcool, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din legume, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, amestec de
sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
nealcoolice care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice cu suc de ghimbir,
băuturi nealcoolice cu suc de struguri, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe și sucuri de fructe, băuturi din
fructe fără alcool, băuturi nealcoolice pe bază
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de aloe, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, smoothies, smoothies cu legume, sucuri
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de legume (băuturi), sucuri de ginseng roșu
(băuturi).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceaiuri, servicii de publicitate,
marketing și promovare, 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 băuturi nealcoolice, închiriere
de standuri de vânzare, 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
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 produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal.
43. Servicii oferite de ceainării, servicii de
ceainărie.

───────

(210) M 2020 09079
(151) 15/12/2020
(732) SEO EXPERTS S.R.L., COMUNA

(540)

THE TRANSYLVANIAN
DJ SHOP

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu componente electrice și
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu componente electrice
și electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu componente electrice și electronice, 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 software de calculator,
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 ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, 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
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
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

PALEU, NR. 153/A, JUD. BIHOR,
SAT UILEACU DE MUNTE, 417166,
BIHOR, ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

359

───────

(210) M 2020 09080
(151) 15/12/2020
(732) SC ALINZ ENTERPRISE SRL,

STR. TOPORASI 79, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050343, ROMANIA

(540)

IMALINZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Articole de bijuterie, articole de bijuterie,
produse de bijuterie, bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, instrumente
pentru măsurarea timpului, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
aliaje de argint, aliaje de iridiu, aliaje de osmiu,
aliaje de paladiu, aliaje de rodiu, aliaje de ruteniu,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, brățări de identificare (bijuterii),
brelocuri placate cu metale prețioase, bănuți de
aramă, cupe pentru premii din metale prețioase,
cutii decorative fabricate din metale prețioase,
cutii din metale prețioase, discuri ceramice
utilizate ca jetoane valorice, cutii suvenir din
metale prețioase, gablonțuri din bronz, lingou
de aur, monede, misbaha (mătănii), monede
care nu sunt pecuniare, monede comemorative,
monede de colecție, monede din aur, monede
făcute din lingouri de aur, mărgele pentru
meditație, mătănii, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
obiecte de artă din argint emailat, jetoane
metalice utilizate pentru transportul public,
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative din materiale prețioase,
plăci funerare din metale prețioase, plăcuțe de

iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
răcire, 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 echipamente de
tehnologia informației, 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 de telefoane
mobile, 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 publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, 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 și
coordonare de piețe de vechituri, 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, servicii de agenţii
de import și export, servicii de intermediere
referitoare la publicitate.
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identificare din metal prețios, portchei fantezie
din metale prețioase, seturi de monede pentru
colecționari, trofee confecționate din aliaje de
metale prețioase, trofee confecționate din metale
prețioase, trofee placate cu aliaje de metale
prețioase, trofee placate cu metale prețioase,
trofee statuare comemorative fabricate din metal
prețios, turmaline (pietre semiprețioase).
20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, veselă, articole de bucătărie și
recipiente.
24. Materiale textile
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți din acestea, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
27. Tapet de perete și tavan, învelitori de
pardoseală (linoleum) și de gazon artificial.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2020 09081
(151) 15/12/2020
(732) S.C. ZENCOM MEDIA GROUP

S.R.L., STRADA DEPOZITELOR
NR. 17, BIROU 1+2, ETAJ 1,
JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

iCooking

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 09.07.19; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, 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, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, materiale pentru
filtrare din hârtie, adezivi.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți din acestea, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, montajul
benzilor video.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
pensiuni pentru animale, 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, asigurarea de hrană
și băuturi, cazare temporară, rezervări la
restaurant, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, servicii de consultanță
cu privire la alimente, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, furnizarea
de recenzii despre restaurante, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare
de informații sub formă de rețete de băuturi,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de informații referitoare la baruri,

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, consultații
privind rețetele de gătit, consiliere în domeniul
culinar, servicii de consultanță cu privire la
prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante.

───────

(210) M 2020 09082
(151) 15/12/2020
(732) MOSSELLE SRL, STRADA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
EUGEN BROTE NR. 8, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MOSSELLE

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.05; 27.05.01

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

14. Bijuterii, amulete (bijuterii), brățări (bijuterii),
cercei, ornamente pentru încălțăminte, broșe

(bijuterie), lanţuri de ceas, lanțuri (bijuterii),
brelocuri retractabile pentru chei, pandantive,
cutii de prezentare pentru bijuterii, casete de
bijuterii, genți tip rulou pentru bijuterii, ace
de cravată, coliere (bijuterii), mărgele pentru
crearea de bjuterii, bijuterii cloisonne, medalii,
medalioane (bijuterii), perle (bijuterii), pietre
semiprețioase, amulete pentru inele de chei,
inele pentru chei (inele de chei cu breloc
sau portchei decorativ), butoni de manșetă,
ace de cravată, broșe (bijuterii), bijuterii pentru
pălării, ace bijuterii pentru pălării, ștrasuri, inele
(bijuterii).
35. 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
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de comerț cu amănuntul online amănuntul în
legătură cu bijuterii, regruparea în avantajul
terţilor a produselor în legătură cu bijuterii a
unor terţi (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, activităţi de agenții de import-
export, servicii de agenții de import-export,
servicii de informații comerciale in legatura cu
articole de bijuterii furnizate online prin internet
sau o rețea globală de calculatoare, servicii
de publicitate pentru bijuterii, publicitate online,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice în legătură cu bijuterii,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet în legătură cu bijuterii,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web în legătură cu bijuterii, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, consultanță și furnizarea de asistență în
domeniul comercializării produselor în legătură
cu bijuterii, informaţii, servicii de asistenţă
comercială şi consultanţă pentru consumatori în
legătură cu bijuterii, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor.
41. Furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de poze online nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, servicii de scriere pentru bloguri,
scriere și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, publicare și editare de materiale
tipărite, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, crearea şi publicarea de
jurnale şi bloguri personale online în legătură

SOPORULUI NR. 7, SC. A, ET.  
7, AP.113, JUDEȚUL CLUJ,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
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cu bijuterii, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizarea
de informații despre bijuterii prin intermediul
unui site web, furnizarea unei baze de date
computerizate on-line care conține informații
despre bijuterii, furnizare de informații despre
bijuterii pe un site web online.
42. Design de accesorii de modă, design de
bijuterii, servicii de design de bijuterii, cercetare
în domeniul designului, servicii de consultanță
în domeniul designului de bijuterii, consultanță
în materie de design în legătură cu bijuterii,
furnizare de informații în domeniul designului de
bijuterii printr-un site web, găzduire de conţinut
digital, şi anume jurnale şi bloguri online în
legătură cu bijuterii, creare şi întreţinere de
bloguri (pagini de internet personale de tip jurnal)
despre bijuterii pentru terţi.
45. Servicii de stilism în accesorii personalizat,
consiliere personalizată de stilism in accesorii.

───────

(210) M 2020 09083
(151) 15/12/2020
(732) ERP TARGU MURES S.R.L.,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 243,
MUNICIPIUL TARGUL MURES,
JUDETUL MURES, COMPLEXUL
COMERCIAL SHOPPING MALL,
SPATIUL A1, TARGU MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA CARAIMAN NR. 73,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

plaza M SHOPPING MALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

35. Administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de
vânzări și de stimulente promoționale,
administrare de afaceri, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrare
de programe cu premii de fidelitate, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea magazinelor, administrarea unui
program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, analiza în domeniul
marketingului, asistență comercială cu privire

(591) Culori revendicate: roșu (RGB 156, 
009,023), portocaliu (RGB 237, 086, 
066),  negru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

363

la imaginea comercială, consiliere cu privire
la produse de consum, crearea materialului
publicitar, creare de texte publicitare, creare
de texte publicitare și în scop promoțional,
dezvoltare de campanii promoționale, difuzare
de anunțuri, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzarea de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), evaluare de oportunități de
afaceri, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, furnizare de informații
publicitare, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizarea de informații comerciale, gestionare
de programe de loializare, de stimulare
sau promoționale pentru clienți, închiriere de
spații publicitare, informații pentru afaceri,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de târguri comerciale
și expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de stimulare și fidelizare,
organizare și administrare de programe
de fidelitate pentru clienți, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de gestionare
a vânzărilor, servicii de informații comerciale,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de promovare, servicii de programe de
loializare, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de relații cu
publicul.
36. Administrare de bunuri imobiliare,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, alocare de bunuri, emitere
de cupoane de reducere, gestionare de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închiriere
de spații comerciale, închirieri de proprietăți

(doar proprietăți imobiliare), închirieri de spații
comerciale, închiriere (leasing) și închirieri de
spații comerciale, managementul proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de gestiune imobiliară
pentru construcții comerciale.
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, ateliere recreative, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziții în
scopuri recreative, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de servicii
de divertisment pentru copii, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
recreere, furnizare de spații de recreere, sub
formă de terenuri de joacă pentru copii, furnizare
de spații pentru petrecerea timpului liber și
recreere, furnizare de spectacole în direct,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de divertisment, organizare de
competiții, organizare de competiții artistice,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de competiții recreative, organizare
de concursuri (divertisment), organizare de
concursuri de divertisment, organizare de
evenimente de recreere, organizare de servicii
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizarea concursurilor de
divertisment, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
pictură pe față, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de divertisment pentru copii.

───────
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(210) M 2020 09084
(151) 16/12/2020
(732) ADINA-MAGDALENA ALBERTS,

BD. BANUL MANTA NR. 31,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DR. ALBERTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curăţare şi odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, odorizante de casă, preparate pentru
curăţarea şi lustruirea pielii şi încălţămintei,
preparate pentru spălare, produse de curăţare
pentru vehicule, articole de parfumerie şi
odorizante, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena
orală, ape de gură, nu pentru uz medical,
apă de gura, benzi de albire a dinţilor,
benzi de albire pentru dinţi impregnate cu
preparate de albire a dinţilor (cosmetice), benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, comprimate
de pastă de dinţi solidă, creme pentru albirea
dinţilor, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, geluri pentru albirea dinţilor, geluri
pentru curăţatea dinţilor, loţiuni pentru curăţarea
dinţilor, preparate pentru lustruirea protezelor
dentare, paste de dinţi, paste pentru albirea
dinţilor, pastă de dinţi ingerabilă, pastă de
dinţi nemedicinală, pastă de dinţi sub formă
de gumă de mestecat, praf de dinţi, praf
de dinţi hidratat, preparate cosmetice pentru
îngrijirea gurii şi a dinţilor, preparate de albire a
dinţilor, preparate de împrospătare a respiraţiei
pentru igiena personală, preparate masticabile
pentru curăţarea dinţilor, preparate pentru
curăţarea dinţilor, preparate pentru îngrijirea
danturii, produse lichide pentru curăţarea dinţilor,
produse masticabile pentru îngrijirea dinţilor,
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse pentru curăţarea dinţilor, produse pentru
curăţarea dinţilor şi apa de gură, produse pentru
lustruirea dinţilor, produse pentru împrospătarea
gurii (respiraţie), nu de uz medical, produse
pentru împrospătarea respiraţiei, produse pentru
împrospătarea respiraţiei sub formă de beţişoare

de mestecat din extracte de lemn de mesteacăn,
produse pentru îngrijirea dentară a animalelor,
pudră pentru curăţarea dinţilor, pulbere pentru
curăţarea dinţilor, cosmetice, preparate igienice
ca articole de toaletă, trusă pentru cosmetice,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
şerveţele impregnate pentru uz cosmetic,
tampoane de curăţare impregnate cu produse
cosmetice, tampoane de curăţare impregnate
cu preparate de toaletă, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, produse
cosmetice pentru uz personal, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, soluţii de
curăţare pentru aparate stomatologice de
sterilizare cu ultrasunete, şerveţele parfumate,
şerveţele antistatice pentru uscător, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
umede pentru îngrijirea bebeluşului, şerveţele
cosmetice umezite în prealabil, şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetică, bureţi abrazivi
pentru satinare, mănuşi pentru sablare, ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie.
9. Măști de protecţie, îmbrăcăminte special
concepută pentru laboratoare, aparate și
echipamente pentru salvarea vieţii, măști de
protecţie respiratorie pentru purificarea aerului,
măști de respiraţie, altele decât cele pentru
respiraţia artificială, măști de protecţie pentru
muncitori, filtre pentru măştile respiratorii,
ochelari de protecţie, viziere, măști antipoluare
pentru protecţie respiratorie, măști pentru
protecţie împotriva prafului, măști protectoare
pentru filtrarea aerului.
10. Măști chirurgicale de protecţie
antibacteriană, materiale de uz medical, articole
și instrumente din material sintetic și artificial,
măști de anestezie, măști utilizate de personalul
medical, măști respiratorii, măști medicale,
măști faciale bioterapeutice, măști sanitare
de uz medical, măști faciale de protecţie
pentru uz stomatologic, măști cu led de uz
terapeutic, măști chirurgicale cu filtru de înaltă
protecţie, măști de față transparente pentru
personalul medical, măști de protecţie pentru
nas, măști de protecţie pentru gură, măști de
protecţie respiratorie confecţionate din materiale
nețesute de uz medical, măști sanitare pentru
prevenirea prafului sau izolarea prafului, de uz
medical, măști medicale de protecţie împotriva
substanţelor toxice, mănuși chirurgicale, mănuși
de uz medical, măști faciale de uz medical, măști
faciale de protecţie, măști faciale terapeutice,

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC.3, ET.3,
AP. 69, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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măști de protecţie de unică folosinţă pentru
uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi 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 folosinţă
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, feţe de pernă de uz medical, paturi
de uz medical, perne de uz medical, aparate şi
instrumente medicale şi veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecţia
auzului, echipament pentru exerciţii fizice,
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 speciale pentru camerele de operare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
şi încălţăminte, susţinătoare şi suporturi
de uz medical, dispozitive contraceptive,
echipament chirurgical şi de tratare a rănilor,
echipament pentru diagnosticare, examinare şi
monitorizare, echipament stomatologic, măşti
şi echipament pentru respiraţie artificială,
aparate de masaj, echipament de fizioterapie
şi de recuperare, dispozitive auditive, organe
artificiale şi implanturi, proteze dentare,
autoclave de uz medical, inele pentru
erupţia dentară, instrumente destinate utilizării
în protectică dentară, aparate cu raze x
pentru imagistică dentară, scobitori cu aţă
dentară, altele decât cele de uz personal,
inele de dentiţie pentru ameliorarea durerilor
provocate de erupţia dentară, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
nebulizatoare, nebulizatoare pentru terapia
respiratorie, nebulizatoare de uz medical,
nebulizatoare portabile pentru uz medical,
aplicatoare de clipsuri pentru ligaturi, de
uz medical, aplicatoare de bandaje, seringi
medicale, seringi stomatologice, seringi uterine,
seringi vaginale, seringi hipodermice, seringi
orale, seringi uretrale, seringi de clismă, seringi
pentru injecţii, canule pentru seringi dentare,
seringi de uz stomatologic, seringi pentru
sonde uretrale, seringi de unică folosinţă, ace

pentru seringi medicale, seringi cu ac spinal,
seringi sub formă de stilouri, seringi cu ac
de uz multiplu, seringi de presiune pentru
uz medical, canule de unică folosinţă pentru
seringi dentare, ace de unică folosinţă pentru
seringi hipodermice, seringi hipodermice pentru
injecţii (de uz medical), seringi hipodermice
de unică folosinţă, de uz chirurgical, seringi
hipodermice de unică folosinţă, de uz medical,
seringi de umflare de uz medical sau de
uz chirurgical, recipiente adaptate special
pentru eliminarea instrumentelor medicale,
seringilor şi altor deşeuri medicale contaminate,
catetere cu balon pentru dilatarea coronară
utilizate în angioplastie, ace stomatologice, ace
cardiovasculare, ace hipodermice, ace pentru
fistule, ace de biopsie, ace de acupunctura,
ace de uz stomatologic, instrumentar pentru
injecţii fără ace, ace de uz medical,
ace de uz chirurgical, ace hipodermice
pentru injecţii, suporturi de ace pentru uz
chirurgical, ace hipodermice pentru dialize
renale, ace hipodermice pentru drenajul rănilor,
aparate pentru distrugerea acelor hipodermice
(de uz medical), piese contraunghi pentru
profilaxie, piese contraunghi de unică folosinţă
pentru profilaxie, aparate pentru localizarea
nervilor, măşti chirurgicale pentru protecţie
antibacteriană, măşti medicale pentru protecţie
antibacteriană, măşti de protecţie respiratorie
pentru respiraţie artificială, măşti faciale de
protecţie pentru uz stomatologic, măşti nazale
(de protecţie) pentru uz stomatologic, măşti
nazale (de protecţie) pentru uz veterinar, măşti
de protecţie respiratorie de uz chirurgical,
măşti faciale de protecţie pentru uz medical,
măşti chirurgicale pentru protecţie împotriva
substanţelor toxice, măşti medicale pentru
protecţie împotriva substanţelor toxice, măşti
nazale (de protecţie) pentru uz medical, măşti
chirurgicale cu filtru de înaltă protecţie, măşti de
protecţie respiratorie de uz medical, măşti de
protecţie pentru gură de uz medical, măşti de
protecţie pentru gură de uz stomatologic, măşti
de protecţie pentru gură de uz veterinar, măşti de
protecţie utilizate de chirurgi în timpul operaţiilor,
măşti de protecţie respiratorie confecţionate din
materiale neţesute de uz medical, măşti de
protecţie respiratorie confecţionate din materiale
neţesute pentru uz chirurgical, măşti de protecţie
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, măşti de protecţie utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
mănuşi de protecţie de uz veterinar, mănuşi de
protecţie de uz medical, mănuşi de protecţie
de unică folosinţă, de uz medical, mănuşi de
protecţie utilizate de chirurgi în timpul operaţiilor,
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mănuşi de protecţie utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuşi de
protecţie utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, viziere de protecţie
pentru uz veterinar, viziere de protecţie pentru
uz chirurgical, viziere de protecţie pentru
uz medical, viziere de protecţie pentru uz
stomatologic, bonete chirurgicale, bonete de
protecţie pentru păr, pentru medici stomatologi,
bonete de protecţie pentru păr, pentru medici
veterinari, costume chirurgicale sterile, haine
speciale pentru săli de operaţie, halate de
uz chirurgical, halate medicale, halate pentru
examinarea pacienţilor, huse pentru încălţăminte
chirurgicală, mănuşi chirurgicale, mănuşi de
latex de uz medical, mănuşi de unică folosinţă
de uz chirurgical, mănuşi de unică folosinţă de
uz veterinar, mănuşi de uz chirurgical, mănuşi
de uz medical, îmbrăcăminte de protecţie de
uz medical, îmbrăcăminte de protecţie pentru
uz chirurgical, îmbrăcăminte sterilizată de uz
chirurgical, mănuşi de uz spitalicesc, mănuşi din
cauciuc de uz chirurgical, mănuşi din cauciuc de
uz medical, mănuşi din latex de uz chirurgical,
mănuşi din latex de uz stomatologic, mănuşi
din latex de uz veterinar, mănuşi din latex
pentru examinare, pentru uz medical, mănuşi
folosite la examinarea medicală, mănuşi pentru
uz stomatologic, mănuşi pentru uz veterinar,
măşti chirurgicale, măşti sanitare de uz medical,
măşti respiratorii chirurgicale, măşti sanitare
de uz medical, măşti sanitare de uz medical
pentru izolarea prafului, măşti sanitare pentru
prevenirea prafului, de uz medical, măşti utilizate
de personalul medical, protecţii pentru deget
pentru consultaţii medicale, aparate ortopedice,
articole de îmbrăcăminte de compresie,
articole ortopedice, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, articole vestimentare
de contenţie pentru uz medical, articole
vestimentare terapeutice pentru oameni, aţele
ortopedice, bandaje elastice, bandaje din gips
pentru uz ortopedic, bandaje de susţinere
pentru articulaţii, bandaje ortopedice, bandaje
pentru articulaţii, cămăşi de forţă, căptuşeli
pentru gipsuri ortopedice, centuri medicale,
branţuri ortopedice detaşabile, branţuri moi
(ortopedice), benzi galvanice de uz medical,
corsete abdominale, corsete de uz chirurgical,
corsete de uz medical, costume presurizate
de uz medical, ciorapi ortopedici, ciorapi
medicali de uz terapeutic, ciorapi medicali,
orteze, încălţăminte ortopedică, orteze medicale,
măşti medicale, hamuri ortopedice, ghete de
uz medical, dispozitive ortopedice din silicon,
dispozitive ortopedice de fixare, dispozitive
medicale pentru susţinerea corpului, suporturi

ortopedice, protecţii de stomie, perne ortopedice,
turbine dentare, aspiratoare nazale, aspiratoare
pentru mucozităţi, aspiratoare cu ultrasunete
pentru separarea părţilor de ţesut moale,
aspiratoare cu ultrasunete pentru spălarea
părţilor de ţesut moale, tampoane pentru salivă,
pentru diagnosticare medicală, coroane pentru
dinţi, dinţi artificiali, protecţii pentru dinţi, de
uz medical, aparate utilizate la fabricarea
dinţilor artificiali, dispozitive pentru calmarea
durerilor provocate de erupţia dinţilor, aparate
pentru şlefuirea dinţilor utilizate de medici
stomatologi, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
cu ultrasunete pentru uz veterinar, senzori
de ultrasunete de uz medical, sonde cu
ultrasunete de uz medical, aparate cu
ultrasunete pentru măsurarea fluxului sanguin,
aparate pentru producerea ultrasunetelor, de
uz medical, aparatură de diagnostic cu
ultrasunete pentru uz medical, instrumente de
diagnostic cu ultrasunete pentru uz medical,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, de
uz veterinar, aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, pentru uz stomatologic, aparate
de curăţare cu ultrasunete, de uz chirurgical,
instrumente de diagnosticare cu ultrasunete
de uz medical, aparate de curăţare cu
ultrasunete, de uz medical, aparate de
iagnosticare cu ultrasunete, de uz chirurgical,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, de uz
medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
pentru scanarea corpului, bureţi chirurgicali,
bureţi (de uz chirurgical), aparate pentru
utilizare în ortodonţie, instrumentar dentar
manual, tăvi pentru instrumentar medical,
truse cu instrumentar medical, tăvi pentru
instrumentar veterinar, tăvi pentru instrumentar
chirurgical, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar chirurgical pentru incizii,
cârlige pentru spondiloză, cârlige pentru
înlocuirea membrelor, material de sutură,
instrumente pentru sutută, instrumente de
sutură hemostatice, materiale de sutură de
uz medical, instrumente pentru tăiat fire de
sutură (chirurgicale), materiale şi produse pentru
sutură şi închiderea rănilor, aţele gipsate,
bisturie de uz chirurgical, mânere pentru bisturie,
bisturie cu laser de uz medical, bisturie
medicale şi chirurgicale pentru tăierea ţesuturilor
şi organelor umane sau animale, lame de
cuţit (chirurgicale), pahare pentru administrarea
medicamentelor, tuburi de aspiraţie, pungi
pentru aspiraţie de uz medical, vase pentru
aspiraţie de uz medical, seturi de drenare
prin aspiraţie de uz medical, suporturi pentru
pungi pentru aspiraţie de uz medical, cleşti
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de uz stomatologic, cleme de testare pentru
uz medical, pompe de uz chirurgical, pompe
de uz medical, pompe de uz veterinar, pompe
de infuzie (de uz medical), pompe de uz
medical pentru extragerea lichidelor, pompe de
uz medical pentru extragerea gazelor, pompe de
infuzie intravenoasă pentru uz medical, pompe
de uz medical pentru extragerea vaporilor,
pompe de uz medical pentru administrarea
produselor farmaceutice din recipiente, pompe
dozatoare pentru administrarea medicamentelor
în cantităţi măsurate (de uz medical), pompe de
uz medical utilizate în administrarea produselor
farmaceutice din recipiente, tăvi de uz medical.
25. Măști din material textil, măști pentru
activităţi recreative, măști pentru ochi, măști
pentru dormit, combinezoane, halate de
protecţie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
protecţii pentru guler, protecţii pentru mâini
si picioare, halate, halate de plajă, halate
pentru gravide, halate pentru botez, halate de
casă, halate de laborator(îmbrăcăminte), 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 informate (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, 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, aceste servicii fiind 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, intermediere de vânzare,
vânzare de produse, publicitate, comerţ online,
comerţ engros, comerţ en detail cu produse
diverse, 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 măşti faciale de uz medical, măşti faciale
de protecţie pentru uz medical, măşti faciale
bioterapeutice, măşti faciale terapeutice, măşti
faciale de protecţie pentru uz stomatologic,
măşti de protecţie respiratorie confecţionate din
materiale neţesute de uz medical, măşti nazale
(de protecţie) pentru uz medical, măşti sanitare
de uz medical, măşti de protecţie pentru gură de
uz medical, măşti de protecţie de unică folosinţă
pentru uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi 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 folosinţă
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, feţe 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 folosinţă,
feţe de pernă, feţe de pernă din hârtie, feţe
de pernă de unică folosinţă, 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
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neopren, costume de marinar, costume de
plajă, costume de motociclism, costume de
gimnastică, costume de patinaj, costume
populare, costume de bebeluşi, 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
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-urilorweb si prin
intermeiliul emisiunilor de 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 şi anume, pliante,
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 şi 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 agenţii de import-
export, servicii de vânzare cu amănuntul și/sau
en gros al produselor precizate în clasele 3, 9,
10 si 25.
44. Consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori şi de alt personal medical
specializat, informaţii medicale, consiliere
medicala, clinici medicale, asistenta medicala,
consultaţii medicale, ingrijire medicala, servicii
medicale, ingrijire medicala ambulatorie,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
inchirierea echipamentelor medicale, efectuarea
examenelor medicale, depistare medicala,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii prestate de medici, servicii
de tratament medical, furnizare de tratament
medical, inchiriere de echipament medical si de
ingrijire medicala, servicii de ingrijiri medicale,
examinarea medicala a persoanelor, asistenta

medicala de urgenta, furnizare de servicii
medicale, planificare de tratamente medicale,
servicii de informare medicala, servicii de
analize medicale, servicii de consiliere medicala,
ingrijirea medicala a picioarelor, servicii de
asistenta medicala, servicii de examinări
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, centre
residentiale de asistenta medicala, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale si
de sănătate, consiliere medicala in domeniul
dermatologiei, consiliere medicala in domeniul
slabitului, inchiriere de echipament pentru uz
medical, furnizare de asistenţă medicală pentru
monitorizarea pacienţilor care urmează un
tratament medical, servicii medicale de evaluare
a sănătăţii, furnizare de informaţii referitoare la
medicina, servicii de asistenta medicala pentru
oameni, furnizare de informaţii despre servicii
medicale, servicii de consultanta legate de
servicii medicale, servicii de consiliere medicala
individuala oferite pacienţilor, servicii de clinici
medicale si de sănătate, servicii de informaţii
medicale furnizate pe internet, furnizare de
informaţii medicale in sectorul sănătăţii, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic şi
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de consiliere in materie de probleme
medicale, servicii de ingrijire medicala pentru
pacienţii internaţi si externi, ingrijire cosmetica
pentru persoane, servicii pentru ingrijirea pielii,
servicii cosmetice de ingrijire corporala, saloane
de ingrijire a pielii, servicii de ingrijire a frumuseţii,
servicii de ingrijire a unghiilor, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, inchiriere de
echipamente pentru ingrijirea pielii, servicii de
consultanta in materie de ingrijire a frumuseţii,
ingrijirea sănătăţii, chirurgie estetică şi plastică,
servicii de clinici de chirurgie estetică şi plastic,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
medicină alternativă, servicii de consultanţă cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijiri
de igienă şi frumuseţe, furnizare de informaţii
în materie de frumuseţe, servicii de centre
de sănătate, examinare medicală (screening),
servicii de medicină regenerativă, controale
medicale, servicii de saloane de înfrumuseţare,
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
servicii stomatologice, servicii de ortodonţie,
realizarea coroanelor, servicii de sănătate prin
apă (spa), servicii de terapie, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic şi tratament
furnizate de laboratoare medicale, închirierea de
echipamente medicale, implanturi de păr, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
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şi prelucrarea celulelor umane, servicii de
telemedicină, servicii spitaliceşti, furnizare de
asistenţă medicală, analiză comportamentală în
scop medical, centre rezidenţiale de asistenţă
medicala, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, management de servicii de asistenţă
medicală, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi în
domeniul medicinei, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecţiunilor medicale, furnizare
de servicii online de fişe medicale, cu excepţia
odontologiei, servicii de consultanţă referitoare
la implanturile prostetice, stomatologie estetică,
îngrijirea estetică a picioarelor.

───────

(210) M 2020 09085
(151) 16/12/2020
(732) IT COM EUROCONSULT SRL,

STR. 8 MARTIE NR.11, SECTOR
1, 1 DECEMBRIE, 077005, ILFOV,
ROMANIA

(540)

OKA PRODUCTION
(531) Clasificare Viena:

26.11.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

38. Difuzare de material audio și video pe
internet, servicii de difuzare audio și video
prestate pe internet.
41. Servicii de înregistrare audio și video,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, servicii ale studiourilor de înregistrare,
film, video și televiziune, servicii de înregistrare
și producție audio, servicii ale unui fotograf.

───────

(210) M 2020 09086
(151) 16/12/2020
(732) S.C. KNOWLEDGE INVESTMENT

GROUP S.R.L., STR. FINLANDA
NR. 25, AP. 1, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Lummetry SEER

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.11.05; 27.05.01; 29.01.13

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(591) Culori revendicate: alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000), portocaliu (HEX
#e1752d)

(591) Culori revendicate: bleumarin,
portocaliu, alb
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(210) M 2020 09087
(151) 16/12/2020
(732) KAUFLAND DIENSTLEISTUNG

GMBH & CO. KG,
RÖTELSTRASSE 35,
NECKARSULM, 74172, GERMANIA

(540)

VREAU DIN ROMANIA
BOB DULCE

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, cereale procesate, amidon și produse
preparate din acestea, preparate pentru copt și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, sare, mirodenii,
arome și condimente, gheaţă, îngheţată, iaurt
îngheţat și șerbeturi, produse de brutărie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiţi
(prăjiturele), batoane de cereale și batoane
energizante, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, cereale,
mâncăruri pe bază de făină, aluaturi și
amestecuri din acestea, paste alimentare
făinoase, cereale pentru micul dejun, terci și
griș, făină, alimente preparate din cereale, grâu
prelucrat, cereale procesate, fulgi de grâu.

───────

(210) M 2020 09088
(151) 16/12/2020
(732) SC INTELIFORM SRL, CALEA

MOSNITEI NR.21, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300547, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR ICLANZAN,
PTA.VICTORIEI NR.5, SC.D, AP.2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA, 300030,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

intelimed by inteliform

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 29.01.12

clase:
5. Preparate și articole sanitare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse și
articole de igienă.
9. Echipamente de protecție.
10. Aparate de respirat pentru respirația
artificială, căști de respirație pentru respirație
artificială, dispozitive de ventilație pentru
respirație artificială, măști de protecție
respiratorie pentru respirație artificială, măști
respiratorii de uz medical, altele decât cele
pentru respirație artificială, aparate pentru
respirație artificială.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, bluze albe de spital, cape
și pelerine, combinezoane de protecție, haine de
lucru, halate de laborator (îmbrăcăminte), halate
pentru asistente medicale (îmbrăcăminte),
pantaloni de protecție, salopete de asistente
medicale (îmbrăcăminte).
42. Cercetare și dezvoltare de produs,
cosnsultanță pentru dezvoltare de produse,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
furnizare de informații în domeniul dezvoltării
de produs, furnizare de informații în domeniul
proiectării de produs, furnizare de informații

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, GEORGE
CALINESCU 52A, AP. 1, BUCURESTI,
011694, ROMANIA

(591)    Culori  revendicate:  albastru,  verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cu privire la designul industrial, proiectare de
instrumente, proiectare de produs, proiectare și
consultanță în inginerie, proiectare și testare în
vederea dezvoltării de produse noi, proiectare
științifică și tehnologică, servicii de inginerie
și inginerie asistată de calculator, servicii
de proiectare de piese și matrițe asistată
de calculator, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații sanitare, servicii de
proiectare tehnologică.

───────

(210) M 2020 09090
(151) 16/12/2020
(732) SC TEHNOCOLOR BAND SRL,

STR. PARCULUI, NR. 7A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200216, DOLJ,
ROMANIA

(540)

MAC MAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.11; 03.07.06; 29.01.11

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

4. Lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
lumânări parfumate, lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări și fitiluri pentru iluminat.
16. Felicitări aniversare, albume pentru
aniversări, felicitări de crăciun, hârtie de
împachetat cadouri de crăciun, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite cu nume pentru ocazii
speciale, cartonașe tipărite cu numere de masă
pentru ocazii speciale, ornamente de hârtie

pentru torturi, caiete, caiete școlare, carioci,
carioci pentru scris, acuarele, creioane acuarelă,
planșe pentru acuarele, carioci cu vârf de fibră,
stegulețe din hârtie, stegulețe decorative din
hârtie, pensule, caiete cu spirală, caiete de
scris, caiete de notițe, stilouri, rezerve pentru
stilou, seturi de stilou, pixuri și stilouri, pixuri cu
gel, pixuri cu bilă, pixuri cu sclipici (articole de
papetărie), autocolante (articole de papetărie),
benzi desenate, caiete de muzică, cărți de
colorat, articole de papetărie pentru petreceri,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri.
21. Pahare biodegradabile, pahare din carton,
pahare din hârtie, pahare degradabile, farfurii,
farfurii degradabile, farfurii decorative, farfurii
biodegradabile, farfurii din plastic, farfurii
compostabile, farfurii din hârtie, farfurii din plastic
(veselă), linguri pentru înghețată, linguri de
servit, linguri pentru zahăr, paie de băut, furculițe
de servit, veselă, altele decât cuțite, furculițe
și linguri, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor.
26. Peruci, peruci de clovn, panglici elastice,
panglici decorative, panglici, panglici de păr,
panglici decorative din material textil, panglici
din hârtie (ornamente pentru păr), panglici din
hârtie (articole de mercerie), ghirlande artificiale,
ghirlande artificiale de crăciun cu lumini
încorporate, ghirlande artificiale de Crăciun.
28. Confeti, jocuri de petrecere, goarne
de petrecere, pălării de petrecere, panglici
decorative (articole pentru petrecere), dinți falși
(articole de petrecere sau carnaval), articole de
petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, zmeie (jucării), cozi de zmeu (jucării),
frânghii de zmeu (jucării), mânere pentru zmeie
(jucării), măști de carnaval, măști de jucărie,
măști de halloween, măști din hârtie, măști de
teatru, jocuri, cărți (jocuri), jocuri de construcție,
jocuri de societate, jocuri cu cercuri, jocuri cu
zaruri, jocuri cu inele, ornamente pentru pomul
de crăciun, păpuși de crăciun, pomi de crăciun
de jucărie, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, beteală pentru împodobirea pomului
de crăciun, focuri de artificii (jucării), baloane,
baloane de jucărie, baloane de săpun (jucării),
articole din hârtie pentru petreceri, goarne
de jucărie, clopoței pentru pomul de crăciun,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), pălării din
hârtie pentru petreceri, pălării din plastic pentru
petreceri, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pocnitori pentru petreceri.

───────

(591) Culori revendicate: galben, alb, 
albastru,portocaliu
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(210) M 2020 09091
(151) 16/12/2020
(732) SC CREATIVE CONCEPT

PROJECT SEVEN SRL, STR.
PRELUNGIREA GHENCEA NR.
94-100, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061703, ROMANIA

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

(540)

URZEALĂ RE :
START FOLCLOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 26.11.25; 26.07.25

(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 (fulare), 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, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), 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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de magazin fizic si de comerţ online cu
amănuntul pentru produse din clasa 25,
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 de concerte muzicale,
publicitate și marketing.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive si culturale,
academii (educaţie), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, fotografie, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
servicii educaţionale / servicii de instruire,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(591) Culori revendicate: negru, roşu, 
galben,albastru
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(210) M 2020 09092
(151) 16/12/2020
(732) SANO VITA SRL, STR.

INDUSTRIEI, NR. 89, SAT
ULMETEL, JUD. VALCEA,
COMUNA PAUSESTI-MAGLASI,
247460, VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

(540)

La Sanovita e bella!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Batoane pe bază de fructe ca substituţi
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasa 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
si fructe cu coaja lemnoasa procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci si
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 uscata, 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, pasta de năut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituţi alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci si fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe baza de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare

fabricate din orez, gustări pe baza de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
tarate, amestecuri alimentare constând in fulgi
de cereale si 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 zahar
si miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
paste făinoase alimentare, paste uscate si
proaspete, tăieţei si găluşte, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, faina,
gluten din grâu uscat, produse apicole, faina de
soia pentru mâncare, sare, făină de năut, făină
de hrişcă, preparate din tărâţe pentru consum
uman, biscuiţi, covrigei.
35. Asistenta în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de funcții administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata in 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, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale si batoane energizante, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale si
batoane energizante.

───────
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(210) M 2020 09093
(151) 16/12/2020
(732) SC INDCARF SA, STR.

DEPOZITELOR NR. 33, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITESTI, 110078, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

INDCARF

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.12; 01.15.17

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri şi compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri
şi grăsimi pentru hrană.
39. Servicii de transport şi livrare de bunuri,
ambalarea şi livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă online, servicii de depozitare
a bunurilor pentru păstrarea sau protejarea
acestora, închiriereade maşini, servicii de şoferi.

───────

(210) M 2020 09094
(151) 16/12/2020
(732) GENERAL SMART FARM SRL,

STR. LT. VICTOR MANU, 73BIS,
PARTER, CAM. 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021852, ROMANIA

(540)

Smart Farm

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 24.13.25; 29.01.03

(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, dezinfectanţi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis
( Pantone 319 C), albastru închis
( Pantone 533 C), negru

(591) Culori revendicate: verde închis, 
verdedeschis
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(210) M 2020 09095
(151) 16/12/2020
(732) ABA-RO, STR. FABRICILOR NR.

8, JUD. BIHOR, ORADEA, 410125,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

CASA STAR
Curățenie de 5 stele!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.05; 29.01.13

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

3. Detergenți, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru
spălarea vaselor, detergenți pentru rufe, produse
pentru curățarea mâinilor, produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
mobilierului, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse de curățare de uz casnic, produse
pentru curățarea geamurilor (de lustruire),
preparate degresante de uz casnic, detartranți
de uz casnic, preparate de curățare pentru plăci
de gresie.
5. Produse dezinfectante de uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), dezinfectante folosite pentru
igienă, șervețele dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, produse de curățare
antiseptice, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, biocide.

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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 şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
detergenți, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru rufe, produse pentru curățarea
mâinilor, produse pentru curățarea pardoselilor,
produse pentru curățarea mobilierului, produse
pentru curățarea tapițeriei, produse de curățare
de uz casnic, produse pentru curățarea
geamurilor (de lustruire), preparate degresante
de uz casnic, detartranți de uz casnic,
preparate de curățare pentru plăci de gresie,
produse dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), dezinfectante folosite pentru igienă,
șervețele dezinfectante, săpunuri dezinfectante,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
produse de curățare antiseptice, dezinfectante,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectante pentru
instrumente medicale, biocide (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare 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 si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi 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 agenții import-
export.

───────

(591)    Culori  revendicate:  roşu,  alb, 
galben, albastru
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(210) M 2020 09096
(151) 16/12/2020
(732) CATALIN-GHEORGHE MOCANU,

STR. VALEA IASULUI NR. 118,
JUDEȚUL ARGEȘ, CURTEA
DE ARGEȘ, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

GKAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Ambalaj de carton, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, pensule, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, coli de hârtie (papetărie),
cutii de carton pentru atenții oferite invitaților,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, foi de hârtie
(papetărie), foi volante, hârtie, hârtie adezivă,
hârtie creponată pentru uz casnic, hârtie de
uz casnic, hârtie pentru pungi și saci, hârtie
reciclată, pungi de ambalat din hârtie, pungi de
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
ambalat, întărituri din carton pentru legarea
cărților, tuburi din carton, tavite din carton, cutii
pentru torturi cutii pentru pizza.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare în materie de
activități de marketing, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, campanii de marketing.
40. Prelucrare de carton ondulat de ambalaj,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
carton, aplicare de modele în relief pe suprafețe
de hârtie, imprimare personalizată a denumirilor
și logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane.

───────

(210) M 2020 09097
(151) 16/12/2020
(732) ASOCIATIA FESZEK TANODA-

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR. KOSSUTH
LAJOS NR. 28, AP.13, JUDEȚUL
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

CSEPEREDŐK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15; 01.03.16;
02.05.02; 02.05.23

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

16. Articole de papetărie și materiale (tipărituri)
educative, decorațiuni și materiale pentru artiști,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și

GRADINITA IN CUIB, STR. IANCU
HUNEDOARA NR 33, SC. A
AP. 16, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530193,
HARGHITA, ROMANIA
ASOCIATIA KOKETANC
KULTURALIS EGYESULET,
SAT CIUCSANGEORGIU NR. 78,
JUDEȚUL HARGHITA, COMUNA
CIUCSANGEORGIU, 530740,
HARGHITA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
7597 C), mov (Pantone 7432 C), roz
(Pantone 496 C), galben (Pantone
7499 C, Pantone 100 C), portocaliu
(Pantone 1365 C), verde (Pantone 367
C), alb, negru
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machete arhitectonice, produse de imprimerie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
agende, afișe publicitare din hârtie sau din
carton, abțibilduri (decalcomanii), cărți, carduri
de cadouri din plastic, hârtie sau carton,
nemagnetice, calendare, broșuri, cataloage,
cartonașe ilustrate, felicitări, jurnale, ghiduri
tipărite, materiale educative și didactice, orare,
monografii, periodice, publicații promoționale,
reviste de benzi desenate (publicații periodice),
reviste (publicații periodice), tipărituri, ziare, cărți
de desen, cărți școlare, cărți pentru copii, cărți de
povești, manuale
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, publicitate exterioară
(afișaj), dezvoltare de campanii promoționale,
campanii de marketing, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, marketing promoțional,
marketing digital, marketing direct, marketing pe
internet, organizarea de publicitate, promovarea
vânzărilor, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, publicitate
online, servicii de marketing, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de telemarketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
producție audio, video și multimedia și
fotografie, servicii de spectacole în direct,
servicii educative și de instruire, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, activități
culturale, organizare de activități de divertisment,
activități de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, centre de divertisment, furnizare
de divertisment online sub formă de show-
uri de jocuri, divertisment muzical, divertisment
interactiv, divertisment pe internet, divertisment
on-line, divertisment televizat, divertisment
teatral, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, educație și instruire,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de filme nedescărcabile, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
televiziunii, furnizare de servicii de divertisment

prin intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
muzicale, organizare de competiții, organizare
de activități de divertisment pentru tabere
de vară, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizarea de
spectacole culturale, organizarea de jocuri cu
participarea publicului, organizare de webinare,
organizare de tururi ghidate cu scop educativ,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, prezentare de piese de
teatru, prezentări audiovizuale, prezentări de
filme în scopuri educative, pictură pe față,
organizarea spectacolelor, punerea la dispoziție
de jocuri, producție de spectacole, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de documentare, servicii de bibliotecă,
servicii culturale, servicii de divertisment pentru
copii, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de divertisment interactiv,
servicii oferite de clovni, servicii de tabere
de vară (divertisment), servicii de spectacole
cu laser, tabere de vară (divertisment și
educație), administrarea serviciilor educaționale,
academii (educație), coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, cursuri de
exerciții în grup, creșe (educație), coordonare
de evenimente educative, cursuri de motricitate
pentru copii preșcolari, cursuri școlare pentru
pregătirea examenelor, cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, cursuri în cadrul taberelor
educative, cursuri prin corespondență, educație,
elaborare de materiale educative, furnizare de
școli și cursuri de limbi străine, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea de
ateliere de lucru, servicii de consultanță în
domeniul educației, servicii de academii de studii
specializate în actorie, servicii educaționale de
sprijin, servicii educaționale pentru copii

───────
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(210) M 2020 09098
(151) 16/12/2020
(732) ACTIV7 PRODUCT, STR. HOREA

NR. 6, SAT. SANCEL, JUDEȚUL
ALBA, COMUNA SANCEL, ALBA,
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)

MASARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.09.03

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

19. Balustrade de scări nemetalice, construcții
portabile (nemetalice) care încorporează
instalații pentru bucătării, pervazuri din materiale
nemetalice, pervazuri de ferestre, nemetalice,
parchet stratificat, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, parchet din lemn de esență tare.
20. Mobilier, mobilier din lemn, mobilier
încastrat, mese (mobilier), dulapuri (mobilier),
mese decorative, mese pliante, mese pentru săli
de mese, birouri și mese, mese din metal, mese
cu suport, mese din marmură, mese din mozaic,
mese cu înălțime reglabilă, scaune pentru săli
de mese, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, scări nemetalice, scări din
lemn, scări pliabile confecționate din lemn,
porți de siguranță pentru uși sau scări, grilaje
nemetalice de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, scări fabricate din lemn, unități de
mobilier pentru bucătării, mobilier de bucătărie,
corpuri de bucătărie, dulapuri de bucătărie, mese
de bucătărie, mese de living, mobilier încastrat
pentru bucătărie.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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 şi promovare, regruparea în
avantajul terților de balustrade de scări
nemetalice, construcții portabile (nemetalice)
care încorporează instalații pentru bucătării,
pervazuri din materiale nemetalice, pervazuri de
ferestre, nemetalice, parchet stratificat, pardoseli
de parchet și plăci de parchet, parchet din
lemn de esență tare, mobilier, mobilier din lemn,
mobilier încastrat, mese (mobilier), dulapuri
(mobilier), mese decorative, mese pliante, mese
pentru săli de mese, birouri și mese, mese din
metal, mese cu suport, mese din marmură, mese
din mozaic, mese cu înălțime reglabilă, scaune
pentru săli de mese, suporturi destinate utilizării
pentru susținerea meselor, scări nemetalice,
scări din lemn, scări pliabile confecționate
din lemn, porți de siguranță pentru uși sau
scări, grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, scări fabricate din lemn, unități de
mobilier pentru bucătării, mobilier de bucătărie,
corpuri de bucătărie, dulapuri de bucătărie,
mese de bucătărie, mese de living, mobilier
încastrat pentru bucătărie (exceptând transportul
lor) pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare 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 si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi 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 agenții de
import-export.
37. Construcție de scări de lemn, servicii de
amenajări de bucătării, instalare de podele
din lemn, montare de mobilier, recondiționare,
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reparare și întreținere de mobilier, reparații
de mobilier de bucătărie, vopsire de mobilier,
lăcuirea mobilierului.
40. Prelucrare mobilier, fabricarea de mobilier
pe bază de comandă și specificații primite de
la terți, fabricare la comandă de scari din lemn,
fabricare la comandă de unități de mobilier
pentru bucătării, fabricare la comandă de mese
din lemn.
42. Proiectare de bucătării, consultanță
profesională privind designul de bucătării la
comandă.

───────

(210) M 2020 09099
(151) 16/12/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL,

ȘOSEAUA ZALĂULUI, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 407059,
ROMANIA

(540)

STOMATOFIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dințiilor și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 09100
(151) 16/12/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL,

ȘOSEAUA ZALĂULUI, JUDEȚUL
CLUJ, RADAIA, 407059, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DENTOSEPT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman si veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 09102
(151) 16/12/2020
(732) S.C. INTEGRATIVE MEDICINE

CLINIC S.R.L., STR. MIRCEA
VULCANESCU NR. 92, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU NR. 8E,
COMPLEX CORESI, BL. 9, PARTER,
AP. P03, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Verithera

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.04

clase:
3. Preparate pentru spălare, odorizante de casă,
apă parfumată pentru lenjerie, balsamuri pentru
rufe, detergenți comerciali de rufe, emolienți
pentru țesături, detergenți ecologici de rufe,
lichide pentru spălarea rufelor, înălbitor pentru
rufe, articole de parfumerie și odorizante,
alge marine pentru cosmetologie, esență de
bergamotă, balsamuri, altele decât cele de
uz medicinal, produse cosmetice, preparate
cosmetice pentru slăbire, produse cosmetice
care conțin acid hialuronic, produse cosmetice
care conțin cheratină, produse cosmetice
care conțin panthenol, produse cosmetice

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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nemedicinale, produse cosmetice și preparate
cosmetice, cremă pentru cuticule, produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
săpunuri și geluri nemedicinale, deodorante
și antiperspirante, farduri cosmetice, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit, apă micelară, bumbac
sub formă de tampoane de uz cosmetic, bureți
impregnați cu produse de toaletă, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, produse cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru față și corp, creme pentru
spălare, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, măști cosmetice de curățare pentru
față, loțiuni de înfrumusețare, măști pentru
față și corp, gel de baie și de duș, geluri
pentru corp și față (cosmetice), geluri pentru
mâini, produse de curățare pentru vehicule,
agenți pentru îndepărtarea petelor, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, burete
impregnat cu săpun, apă florală, aromatizanți
(uleiuri esențiale), arome alimentare preparate
din uleiuri esențiale, arome pentru băuturi
(uleiuri esențiale), arome pentru prăjituri (uleiuri
esențiale), esențe eterice, esențe și uleiuri
eterice, preparate pentru aromoterapie, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă de
uleiuri esențiale, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de
lichide pentru țigări electronice, uleiuri esențiale
vegetale, uleiuri esențiale utilizate în procese de
fabricare, uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
produselor parfumate, uleiuri nemedicinale,
uleiuri parfumate, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, uleiuri parfumate care eliberează arome
sub acțiunea căldurii, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
naturale de uz cosmetic.
5. Alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, suplimente
dietetice de uz medical pentru consumul
uman, alimente dietetice de uz medical,
băuturi dietetice de uz medical, ceai medicinal,
ceaiuri din plante pentru uz medicinal,
substanțe dietetice de uz medical, preparate
enzimatice de uz medical, fibre dietetice de uz
medical, ierburi medicinale, infuzii medicinale,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pastile antioxidante, pilule pentru
bronzat, pilule pentru slăbit, pastile pentru
suprimarea apetitului, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate pentru

reducerea activităţii sexuale, propolis pentru uz
farmaceutic, suplimente dietetice de uz medical
pe bază de cazeină, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de drojdie, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de enzime,
suplimente alimentare de uz medical pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de glucoză, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare de uz medical
pe bază de lecitină, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de minerale, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de polen,
suplimente alimentare de uz medical pe bază de
propolis, suplimente alimentare de uz medical pe
bază de semințe de in, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de ulei de semințe de in,
suplimente alimentare de uz medical proteice,
suplimente nutritive, preparate cu vitamine.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, analiză de afaceri, cercetare
şi servicii de informare, asistență în afaceri,
management şi servicii administrative, comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
analize şi rapoarte statistice, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informaţii
comerciale, colectarea de informaţii pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor
cu clienţi, compilare computerizată a listelor
cu comenzi, compilare de adrese indexate,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date pentru terţi, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea ştiinţifică, compilare de liste cu
potenţiali clienţi, compilare de liste de adrese,
compilare de liste de corespondenţă directă,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri şi
informaţii comerciale, compilare de repertorii
pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilarea de date
statistice privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informaţii privind
dinamica pieţei, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea de registre privind
importatorii, compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilaţii statistice, obţinerea de informaţii
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comerciale, obţinerea de informaţii în domeniul
afacerilor, referitoare la activităţile societăţilor,
obţinerea de informaţii în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăţilor, obţinerea
de statistici de afaceri (pentru terţi), servicii
de administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi, recuperare de
informaţii comerciale computerizate, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice), analiza afacerilor
comerciale, analiza comercială a pieţei,
analiza comportamentului companiei, analiza
evaluării privind managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, anchete de conjunctură, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, cercetare computerizată comercială,
cercetare de informaţii de afaceri, cercetare
şi studii în domeniul afacerilor, căutări privind
informaţiile despre companie, cercetări pentru
afaceri, difuzare de informaţii de afaceri,
difuzare de informaţii comerciale, estimări şi
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluarea oportunităţilor de afaceri, servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de uz
casnic, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu

amănuntul în domeniul vestimentar, 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 diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, 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 materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
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 conţinut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, 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 scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
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 oameni, 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 ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, 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 diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, 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 preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse din hârtie de unică folosință, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte, 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 sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, 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 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 medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente veterinare, 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
pentru curăţenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, 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 lactate, achiziţionare de
produse şi servicii pentru alte firme, servicii
de agenții de import-export, servicii de agenţii
de import-export în domeniul energiei, servicii
de comandă computerizată de stoc, analiză de
preţ, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziţie, consultanţă privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanţă
privind comerţul în barter, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
consultanţă şi informaţii privind servicii pentru
clienţi şi gestionarea produselor şi prețuri pe
pagini web în legătură cu cumpărăturile pe
internet, furnizare de informaţii cu privire la
vânzări comerciale, informare şi consultanță
cu privire la comerţul exterior, încheierea de
contracte de cumpărare şi vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, informaţii despre metode de vânzare,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte (pentru
terți), servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii ale agenţiilor de export,
servicii ale agenţiilor de import, servicii de
comandă (pentru terţi), servicii de comparare
a prețurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele
unor firme, servicii de agenții de import și
export, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
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de servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terţi, servii de abonamente la
publicaţii, pentru terţi, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicaţii pentru terţi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii administrative
pentru timiteri medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizararii publicului
de privire la afectiunile medicale, servicii de
publicitate, marketing si promovare cu privire la
servicii medicale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de îngrijire mentală,
analiză comportamentală în scop medical,
asistență psihologică, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare
de profiluri psihologice, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, examinare
psihologică, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, realizare de
evaluări și examinări psihologice, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de consultanță în materie de conduită
personală, servicii de diagnostice psihologice,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
psihologică, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
întocmire de rapoarte psihologice, tratament
psihologic, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, teste psihiatrice, teste de
personalitate cu scopuri psihologice, teste de
personalitate (servicii de sănătate mintală),
testare psihometrică în scopuri medicale, terapie
psihologică pentru sugari și copii, terapie
prin artă, terapie asistată de animale, servicii
psihiatrice, servicii oferite de un psihoterapeut,
servicii de psihoterapie, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihologie,
servicii farmaceutice, consiliere farmaceutică,
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,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de

produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furizare de informații pacienților
în legătură cu administrarea medicamentelor,
furnizare de informații referitoare la medicină,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, preparare de rețete în farmacii,
preparare și dozare de medicamente,
prepararea de rețete de către farmaciști, servicii
de consiliere privind produsele farmaceutice,
servicii de informații despre prepararea și
dozarea de medicații, servicii medicale,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
ajustare dispozitive ortopedice, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
țesuturilor umane pentru tratament medical,
analize de arn sau de adn pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, analize de depistare
a drogurilor, alcoolului și adn pentru scopuri
medicale, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, analiză toxicologică
pentru scopuri medicale, asistență medicală
de urgență, servicii de chirurgie estetică,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie plastică, compilarea de rapoarte
medicale, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere privind
sănătatea publică, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consultanță cu privire
la teste de auz, fixare de proteze pentru
membre, fixare de proteze, fixare de orteze,
fixare de membre artificiale, de dispozitive
protetice și de proteze, fixare de dispozitive
protetice, examinarea medicală a persoanelor,
servicii de examinare ginecologică de frotiu
papanicolau, emiterea de rapoarte medicale,
efectuarea examenelor medicale, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, donații de sânge,
diagnosticarea bolilor, depozitare de celule stem,
depistarea osteoporozei, depistarea consumului
de droguri pentru angajare, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare
medicală (screening), control antidopaj al
sportivilor participanți la competiții pentru
detectarea de substanțe dopante ilegale sau
interzise, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, consultații medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță medicală pentru alegerea corectă de
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scaune cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, închiriere de instrumente
medicale, închiriere de instrumente chirurgicale,
implantarea părului, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, imagistică cu raze x
de uz medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei, furnizare de informații
prin internet în domeniul diabetului, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii
în greutate, furnizare de informații medicale
în domeniul geriatriei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale referitoare la substanțe
toxice, furnizare de informații despre tratarea
încheieturilor dislocate, a entorselor sau a
fracturilor de oase, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijire paliativă, îngrijire medicală ambulatorie,
îngrijire medicală, îndepărtarea cu laser a
venelor varicoase, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtare cu laser a ciupercii
unghiei piciorului, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analiză a urinei, servicii de
analize de sânge, servicii de analize de depistare
a consumului de droguri, servicii consultative
privind aparate și instrumente medicale, servicii
ale unei bănci de sânge de cordon ombilical,
servicii ale clinicilor medicale, screening de
adn pentru scopuri medicale, recoltarea și
conservarea sângelui uman, realizare de
analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, podolog, planificare
de tratamente medicale, asistență medicală,

interpretare de semnale electrocardiografice,
informații referitoare la donarea de sânge,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, servicii de consiliere
medicală la domiciliu, servicii de consiliere
legate de tratarea bolilor degenerative, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de clinici medicale si de sanatate,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de chimioterapie, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale, servicii de
bănci de sânge, servicii de bănci de ochi,
servicii de audiologie, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de consultanta in domeniul
asistentei medicale, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
asistență medicală pediatrică, 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 analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale pentru diagnosticul cancerului,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale,
servicii de donare de spermă umană, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare în
domeniul apneei în somn, servicii de depistare
medicală în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în
somn, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare a diabetului, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului testicular, servicii de depistare a
cancerului la plămâni, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare
a cancerului, servicii de control fizic, servicii
de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consiliere privind intrumentele chirurgicale,
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servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de tratament de
chelare, servicii de tratament chirurgical, servicii
de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de testare auditivă, servicii de telemedicină,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de patologie, servicii de oftalmologie, servicii
de monitorizare transtelefonică a inimii, servicii
de medicină sportivă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină alternativă,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de mamografie, servicii de imagistică medicală,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de flebotomie, servicii de fertilizare
în vitro, servicii de examinări medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale pentru tratamentul cancerului de
piele, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii medicale de ședere de
sănătate la fermă, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii de vaccinare, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
tratamente pentru dependenții în sevraj, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
clinici și spitale, servicii de tratament medical
la domiciliu, servicii de teste de colesterol,
servicii de teste de auz, servicii de testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de testare genetică în scopuri
medicale, servicii de testare antidrog pentru
depistarea abuzului de substanțe, termoterapie
medicală, terapie de raclaj pe meridian (gua
sha), terapie cu unde de șoc, terapie ayurvedică,
sfaturi medicale pentru persoanele cu dizabilități,
servicii spitalicești, teste de sarcină, servicii

de teste vasculare, tratament și îngrijire prin
biorezonanță, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni similare
(judo-seifuku), chiropractică, case de odihnă,
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 în
legătură cu homeopatia, asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, ambulatorii, ajustare a
dispozitivelor auditive, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice pe
față, complexuri balneare, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, furnizare de echipamente pentru băi
cu jeturi de apă sub presiune, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, saloane de frumusețe, saloane de
coafură, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, refacerea
părului, manichiură, furnizare de servicii ale
băilor termale, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de epilare cu laser,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
oferite online, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni), servicii de tratament pentru îngrijirea
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tenului, servicii de saună cu infraroșii, servicii de
micropigmentare, servicii de liposucție, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratamente cosmetice pentru
corp, tratamente cosmetice pentru ten.

───────

(210) M 2020 09104
(151) 16/12/2020
(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, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Wellness Yes Digest PLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 09105
(151) 16/12/2020
(732) NICONIS COMPAN SRL, SAT

DUDOVICEȘTI, JUD. DOLJ,
COMUNA SIMNICU DE SUS,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

FLOARE ALBĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Saci menajeri din hârtie sau plastic, folie
alimentară, folie din plastic pentru ambalat, pungi
de copt la cuptor, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, pungi de plastic
pentru gheață, folii din plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din plastic pentru ambalat, saci de uz menajer
din plastic, şerveţele din hârtie, garnituri de masă
din hârtie, şervețele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, protecție 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.

───────
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(210) M 2020 09111
(151) 22/12/2020
(732) BEATRICE IOANA POPA, STR.

ION CREANGĂ, NR. 6C, BL. 87,
SC. 1, ET. 4, AP. 20, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BEATRICE BELIZARIE, STR.
VIRGIL PLEȘOIANU NR. 96, ET.
1, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BEYOUTIFUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de lavandă, apă de parfum, apă de
toaletă, apă parfumată, creme aromoterapeutice
de uz cosmetic, creme parfumate de uz
cosmetic, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate de uz cosmetic, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor nemedicinale,
preparate și tratamente pentru păr de uz
casnic, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, 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 maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp (cosmetice), măști cosmetice de curățare
pentru față (cosmetice), 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 pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii nemedicinale, preparate
pentru spălat, de uz personal nemedicinale,
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 nemedicinale,
produse pentru curățenie și igienă personală
nemedicinale, 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 (nemedicinale), uleiuri pentru
corp şi pentru faţă (nemedicinale), uleiuri
pentru masaj corporal (nemedicinal), unt de
față, apă de colonie, 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, arome, extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat (nemedicinale),
aromatizanți 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, cosmetice funcționale.
10. Lămpi cu arc de mercur pentru uz
terapeutic, aparate folosite în termoterapie,
aparate de masaj acţionate electric, aparate
de masaj prin împachetări termice, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, lămpi de
căldură de uz medical, instrumente de masaj
manual, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea mușchilor, aparate pentru
tratamente cu căldură, aparate de masaj
pentru scalp, aparate de masaj pentru scalp
care funcționează cu baterii, aparate pentru
stimularea terapeutică a mușchilor, aparate
pentru stimularea terapeutică a corpului, aparate
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pentru vibromasaj, vibratoare cu aer cald
pentru uz medical, instrumente de chiropraxie,
centuri medicale electrice, aparate de masaj
pentru picioare, aparate electrice pentru masaje
estetice, de uz casnic, aparate de masaj de uz
personal, aparate de masaj pentru gât, aparate
de masaj, role de spumă pentru masaj, aparate
electronice de stimulare pentru fizioterapie,
comprese termoelectrice de uz medical, role
de masaj electrice, dispozitive pentru mobilitate,
aparate electrice pentru terapie cu frecvențe
joase, aparate de masaj pentru spate,
aparate pentru terapie galvanică, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate pentru
tonifierea terapeutică a mușchilor, benzi de
kinesiologie, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea nervilor, echipament pentru
exerciţii fizice., aparate pentru tonifierea
terapeutică a corpului, aparate pentru terapia
prin acupresiune, aparate terapeutice cu aer
cald, paturi de masaj de uz medical, scaune
de masaj, lămpi cu raze ultraviolete pentru
uz medical, aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, electrozi pentru neurostimularea
electrică transcutanată, aparate electrice de
masaj de uz personal, aparate electrice
de masaj pentru uz casnic, benzi pentru
acupresură, aparate de masaj pentru ochi, lămpi
cu cuarț pentru uz medical, aparate pentru
utilizare în tonifierea mușchilor pentru reabilitare
medicală, aparate pentru fototerapie, stimulatori
neuromusculari, radiatoare cu infraroșii pentru
uz terapeutic, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate pentru masaje
estetice, aparate de electrostimulare utilizate în
tratamentul terapeutic, aparate electrice pentru
masaje estetice, echipamente electroterapeutice
pentru tratamente de slăbire, pernuțe de masaj
termal, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate cu infraroșii de uz medical, aparate
de masaj acționate electric, dispozitive pentru
masajul corporal.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, 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 articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, 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 ridicata în legătură cu preparate

pentru parfumare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, 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 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.

───────

(210) M 2020 09117
(151) 21/12/2020
(732) MEDAIR OXYGEN SOLUTIONS,

STR. ECATERINA TEODOSIU, NR.
38B, CAMERA 3, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

MEDAIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.09

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

10. Dispozitive medicale, în special pentru
tratamentul patologiilor cronice, dispozitive
medicale pentru asistență respiratorie,
dispozitive medicale pentru oxigenoterapie,
dispozitive medicale pentru pentru ventilația
căilor respiratorii, dispozitive medicale pentru
diagnosticarea și tratamentul tulburărilor de
somn, dispozitive medicale pentru concentrarea
oxigen pentru administrarea de oxigen pentru uz
medical.

(591) Culori revendicate: albastru, albastru
deschis, albastru inchis, verde, verde
deschis, verde inchis
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35. Asistenţă în managementul afacerilor,
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii
de vânzare online în legătură cu: dispozitive
medicale, în special pentru tratamentul
patologiilor cronice, dispozitive medicale pentru
asistență respiratorie, dispozitive medicale
pentru oxigenoterapie, dispozitive medicale
pentru pentru ventilația căilor respiratorii,
dispozitive medicale pentru diagnosticarea și
tratamentul tulburărilor de somn, dispozitive
medicale pentru concentrarea oxigen pentru
administrarea de oxigen pentru uz medical.
41. Servicii de educație pentru pacienții la
domiciliu cu boli cronice, servicii de instruire
referitoare la monitorizarea datelor la distanță
a tratamentului pacienților la domiciliu cu boli
cronice.
44. Servicii de urmărire a pacienților (servicii
medicale), închiriere de echipamente și aparate
medicale, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, închiriere de aparate
și instalații în domeniul tehnologiei medicale,
furnizare de informații în materie de închiriere de
mașini și aparate medicale, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, în special
oxigenoterapie, aerosoli, pentru insuficiență
respiratorie, ventilație, tulburări de somn și alte
patologii cronice.

───────

(210) M 2020 09128
(151) 29/12/2020
(732) SALTEMPO SRL, CALEA

PRUTULUI NR. 87A, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800205, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

COSTACHE Bucate
ca odinioară

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 26.02.03; 27.05.01; 29.01.15

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

29. Carne, carne proaspătă, carne afumată,
carne tocată, carne procesată, carne uscată,
carne liofilizată, carne friptă, carne congelată,
carne afumată, carne ambalată, carne
preparată, carne feliată.

───────

(591) Culori revendicate:  maro, ocru, bej,
galben, negru, alb
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(210) M 2020 09166
(151) 22/12/2020
(732) DINALUCRI SRL, STR. LOZOVENI

NR. 115, CONSTRUCȚIE C2, HALA
2, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVIȚA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DLC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

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

2. Cartușe cu cerneală solidă (încărcate)
pentru imprimante cu jet de cerneală, cartușe
cu jet de cerneală (umplute), cartușe cu
toner pentru folosirea la calculator (umplute),
cartușe cu tuș, umplute, pentru imprimante,
cartușe de cerneală, umplute, pentru faxuri,
cartușe de imprimantă (încărcate) pentru
dispoztive de imprimare electronică, cartușe de
toner (încărcate) pentru fotocopiatoare, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
electrostatice, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare termice, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare fotografice,
cartușe de toner (încărcate) pentru imprimante
matriciale, cartușe de toner pline pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de toner,
umplute, pentru faxuri, cartușe de toner, umplute,
pentru imprimante cu jet de cerneală, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante laser,
cartușe de toner, umplute, pentru mașini
de imprimat, cartușe umplute cu cerneală
comestibilă, pentru imprimante, cartușe umplute
cu toner (pentru imprimante și fotocopiatoare),
cartușe umplute cu toner pentru imprimante
de calculator, cerneală pentru imprimante și
xeroxuri, cerneluri pentru copiatoare, cerneluri
de imprimerie, cerneală sub formă de cartușe,
cerneluri (toner) pentru imprimante și mașini
de fotocopiat, toner în cartuș pentru dispozitive

de imprimare computerizată, cartușe de toner
(încărcate) pentru imprimante cu laser.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: cartușe cu
cerneală solidă (încărcate) pentru imprimante
cu jet de cerneală, cartușe cu jet de
cerneală (umplute), cartușe cu toner pentru
folosirea la calculator, cartușe cu tuș, umplute,
pentru imprimante, cartușe de cerneală,
umplute, pentru faxuri, cartușe de imprimantă
(încărcate) pentru dispoztive de imprimare
electronică, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare electrostatice, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
termice, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare fotografice, cartușe de toner
(încărcate) pentru imprimante matriciale,
cartușe de toner pline pentru imprimante
și fotocopiatoare, cartușe de toner, umplute,
pentru faxuri, cartușe de toner, umplute, pentru
imprimante cu jet de cerneală, cartușe de
toner, umplute, pentru imprimante laser, cartușe
de toner, umplute, pentru mașini de imprimat,
cartușe umplute cu cerneală comestibilă, pentru
imprimante, cartușe umplute cu toner (pentru
imprimante și fotocopiatoare), cartușe umplute
cu toner pentru imprimante de calculator,
cerneală pentru imprimante și xeroxuri, cerneluri
pentru copiatoare, cerneluri de imprimerie,
cerneală sub formă de cartușe, cerneluri (toner)
pentru imprimante și mașini de fotocopiat,
toner în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, cartușe de toner (încărcate)
pentru imprimante cu laser.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis, 
verdeînchis
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(210) M 2020 09187
(151) 18/12/2020
(732) SC. BLUE SPARK SYSTEMS

SRL., BD. IULIU MANIU, NR.
101, BL. A2, SC. 1, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061094,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 01.15.03

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

7. Utilaje agricole, mașini de alimentare, mașini
de pulverizare.
9. Componente electrice și electronice,
componente electronice utilizate la mașini,
aplicații software, cuptoare de uscare pentru
laboratoare.
11. Fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, cuptoare de uscare, cuptoare
ce utilizează câmpuri de radiofrecvență pentru
uscare, aparate pentru deshidratare, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, aparate pentru
deshidratarea resturilor alimentare, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), aparate de
dezinfecție.

───────

(210) M 2020 09188
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

CAMEL PREMIUM QUALITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09189
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

CAMEL SINCE 1913
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09190
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

CAMEL LONGS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09191
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

CAMEL COMPACT BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09192
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(540)

CAMEL COMPACT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09193
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON PLUS RED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA
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(210) M 2020 09194
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON NOVA BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09195
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON XSYTLE BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09196
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON XSTYLE SILVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09197
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON SUPER LINE BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09198
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON SUPER
LINE SILVER

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09199
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON CLASSIC LONGS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09200
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON BLUE LONGS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09201
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON CLASSIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09202
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru ţigarete și chibrituri.

───────

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON SILVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete şi chibrituri.

───────

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

AIRCELL FILTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09205
(151) 18/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one NORTH GATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistență în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și 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 construcții, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,

(210) M 2020 09203
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc.,

1-1, TORANOMON 4-CHOME
MINATO-KU, TOKYO, JAPONIA

(210) M 2020 09204
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 

1-1, TORANOMON 4-CHOME 
MINATO-KU, TOKYO, JAPONIA
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prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relații
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 (asistență
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 țintă, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiții de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcții,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informații
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 agenție imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcției de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curățarea clădirilor
(suprafața exterioară), construcție, consultanță
în construcții, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 09206
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

AIRCELL CHARCOAL FILTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,

tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09207
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON QUALITY TOUCH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09208
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON AMERICAN BLEND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09209
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I.
CUZA 52-54, SECTOR 1, 1, 011056,
ROMANIA

(540)

FIRMTECH FILTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09210
(151) 18/12/2020
(732) Equilor Holding Limited, LEVEL

4, THE PANTHOUSE, SUITE 2,
EWROPA BUSINESS CENTER,
TRIQ DUN KARM, BIRKIRKARA,
MALTA

(540)

S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.12

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

41. Divertisment în special desfășurarea de
pariuri sportive și jocuri, desfășurarea de
evenimente sportive.

───────

(210) M 2020 09211
(151) 18/12/2020
(732) Equilor Holding Limited, LEVEL

4, THE PANTHOUSE, SUITE 2,
EWROPA BUSINESS CENTER,
TRIQ DUN KARM, BIRKIRKARA,
MALTA

(540)

Stanleybet

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Divertisment în special desfășurarea de
pariuri sportive și jocuri, desfășurarea de
evenimente sportive.

───────

(591) Culori revendicate: roșu 
(Pantone186C), alb

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
186C)
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(210) M 2020 09213
(151) 18/12/2020
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TRADIȚIA GUSTULUI cora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.07.23; 05.03.13;
29.01.15

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

29. Tocani (mâncare din carne sau legume),
roșii decojite, roșii conservate, roșii, preparate,
roșii în conserve, concentrat de roșii, suc de
roșii pentru gatit, fasole, conserve de fasole,
cremă tartinabilă (sos) de fasole, fasole în
conservă, fasole roșie cu ardei iute, fasole
cu carne de porc la conservă, brânzeturi,
brânză prelucrată, brânză rasă, brânză topită,
brânză scursă, brânză tartinabilă, brânzeturi
proaspete, brânzeturi maturate, creme de
brânză, cremă tartinabilă (sosuri) de brânză,
amestecuri de brânză, brânzeturi proaspete
nematurate, brânză cu pastă moale, cașcaval,
cașcaval afumat, carne de porc, la conservă,
conserve de carne de pasăre, conserve de
carne, băuturi pe bază de produse lactate, caș,
iaurt, iaurt de băut, produse lactate, lapte, mix
de brânzeturi, tobă (preparat pe bază de carne),
cremă tartinabilă (sosuri) pe bază de lactate,
ardei iuți conservați, cepe (legume) conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
ciuperci conservate, ciuperci, preparate, dovleci

(legume conservate), extracte din legume pentru
gătit (sucuri), fructe în conservă, legume
decojite, legume gătite, legume în saramură,
leguminoase conservate, mazăre conservată,
prune conservate, spanac la conserve, spanac
(pregătit), tangerine (citrice) (conservate), vinete
preparate, varză preparată, concentrate (bulion).
30. Zarzavaturi conservate (condimentare),
sosuri pentru gătit, sosuri conservate, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, paste cu legume (sosuri),
alimente cu paste la conservă, muștar, sare,
mirodenii, arome și condimente, mirodenii
uscate, oțet, amestecuri de ceai, ceai pentru
infuzii, miere naturală, miere cu plante
aromatice, faina și preparate facute din cereale,
pâine, drojdie, praf de copt, paste uscate și
proaspete, tăieței și paste umplute.
32. Sucuri (băuturi), suc concentrat de fructe,
sucuri de legume (băuturi), băuturi pe bază
de suc de mere, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, băuturi nealcoolice cu suc de legume,
concentrate de sucuri de fructe, suc concentrat
de lămâi verzi, băuturi nealcoolice cu suc de
struguri, băuturi nealcoolice constând dintr-un
amestec de fructe și sucuri de legume, băuturi
nealcoolice care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de sucuri
de legume verzi, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume.
35. 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, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata, organizare de promoții prin mijloace
audiovizuale, servicii de comenzi online, servicii
online de prelucrare de date.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, 
galben,albastru, alb, Negru
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(210) M 2020 09214
(151) 18/12/2020
(732) ROLISOR PRINTING SRL,

ȘOSEAUA PIPERA NR. 21/23,
CAMERA NR. 3, BL. 3E, SC. 1, ET.
1, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VICECREAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Agenți organici de legare pentru înghețată,
amestecuri de înghețată, amestecuri de
șerbet (înghețate), amestecuri pentru glazuri,
amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, amestecuri pentru prepararea
produselor din înghețată, amestecuri pentru
prepararea șerbeturilor, amestecuri pentru
șerbeturi, batoane de lapte congelat, batoane
de înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
bomboane congelate, băuturi cu gheață pe bază
de cacao, băuturi cu gheață pe bază de cafea,
deserturi cu înghețată, dulciuri de înghețată
de iaurt, dulciuri înghețate pe băț, gheață
(apă congelată), gheață naturală sau artificială,
lapte congelat (înghețată), îngheațate cu arome,
înghețate comestibile de fructe, înghețate cu
aromă de ciocolată, înghețate cu ciocolată,
înghețate cu trufe, înghețate moi, înghețate
pe băț, înghețate pe băț care conțin lapte,
înghețate pe băț cu aromă de lapte, înghețate
tip sorbet cu fructe, înghețată, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată cu
fructe, înghețată din lapte, înghețată infuzată cu
alcool, înghețată pe bază de iaurt (predomină
înghețata), înghețată sub formă de sandviș,
înghețată vegană, înlocuitor de înghețată,
înlocuitori pentru înghețată pe bază de soia, lianți
pentru înghețată, plăcinte cu iaurt congelate,
prafuri de înghețată instant, prafuri pentru
înghețate, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu gheață,
produse de cofetărie cu înghețată, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de

cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, produse de cofetărie și înghețate,
produse de înghețată pe bază de soia, prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri pe bază de înghețată,
sculpturi în gheață comestibile (produse de
cofetărie), sorbete (înghețate pe bază de apă),
torturi de înghețată, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), pudră de
înghețată comestibilă pentru folosirea la mașini
de înghețată.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: agenți
organici de legare pentru înghețată, amestecuri
de înghețată, amestecuri de șerbet (înghețate),
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, amestecuri
pentru prepararea șerbeturilor, amestecuri
pentru șerbeturi, batoane de lapte congelat,
batoane de înghețată, batoane de înghețată cu
fructe, bomboane congelate, băuturi cu gheață
pe bază de cacao, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, deserturi cu înghețată, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri înghețate pe băț,
gheață (apă congelată), gheață naturală sau
artificială, lapte congelat (înghețată), îngheațate
cu arome, înghețate comestibile de fructe,
înghețate cu aromă de ciocolată, înghețate
cu ciocolată, înghețate cu trufe, înghețate
moi, înghețate pe băț, înghețate pe băț care
conțin lapte, înghețate pe băț cu aromă de
lapte, înghețate tip sorbet cu fructe, înghețată,
înghețată care nu e preparata din produse
lactate, înghețată cu aromă de fructe sub
formă de acadele, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată cu fructe, înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă
de sandviș, înghețată vegană, înlocuitor de
înghețată, înlocuitori pentru înghețată pe bază
de soia, lianți pentru înghețată, plăcinte cu iaurt
congelate, prafuri de înghețată instant, prafuri
pentru înghețate, produse de cofetărie congelate
pe bază de lactate, produse de cofetărie cu
gheață, produse de cofetărie cu înghețată,
produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate (nemedicamentoase),
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie înghețate sub
formă de acadea, produse de cofetărie și
înghețate, produse de înghețată pe bază de
soia, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri pe bază
de înghețată, sculpturi în gheață comestibile,
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sorbete (înghețate pe bază de apă), torturi
de înghețată, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), pudră de
înghețată comestibilă pentru folosirea la mașini
de înghețată.

───────

(210) M 2020 09216
(151) 18/12/2020
(732) S.C. EXPLOATARE SISTEM

ZONAL PRAHOVA S.A., STR. GH.
GRIGORE CANTACUZINO, NR.
304, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100466, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

E Exploatare Sistem
Zonal Prahova

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
26.01.03; 26.01.09; 26.01.18

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

37. Servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții.
39. Servicii pentru distribuția apei prin conducte,
distribuția apei.
40. Tratarea apei.
42. Servicii de analize (cercetare)
bacteriologice, servicii de analiză clinică de
laborator.

───────

(210) M 2020 09217
(151) 18/12/2020
(732) S.C. PROMECON S.R.L., STRADA

(540)

DOI OLTENI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.05; 25.01.10;
07.15.20

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

29. Carne si produse din carne, mezeluri,
carnati, salamuri, extracte din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, 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. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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, sau
prin intermediul site-urilor web, promovarea
comerciala, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#00b0e9, HEX #143e8e), alb (HEX
#ffffff), negru (HEX #000000, HEX
#353635)

NERVA TRAIAN NR. 17-19,
BL. M70 AP.  15, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI  
NR. 3, BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA
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amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, promovarea afacerii
(publicitate), lucrări de birou (administraţie),
servicii de marketing comercial, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale.

───────

(210) M 2020 09219
(151) 18/12/2020
(732) TIBERIU FLORIAN POP, CALEA

CRÂNGAȘI NR. 10, BL. 19A
SC. 2 ET. 4, AP. 82, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOMO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

clase:
9. Televizoare, echipamente de înregistrare, de
reproducere a sunetului și imaginii, calculatoare
și subansambluri pentru acestea, respectiv
mouse, tastatură și monitor, suporturi pentru
înregistrarea imaginii și sunetului.
11. Aparate de încălzire, aparate de aer
condiționat, ventilatoare, frigidere, aragaze.
35. Servicii de comerț și import-export cu
produse electrice, electronice și electrocasnice,
aparate de încălzire și climatizare, servicii oferite
de lanț de magazine.
36. Servicii financiare.

37. Servicii de întreținere și reparații de produse
electrice, electronice și electrocasnice, aparate
de încălzire și climatizare.

───────

(210) M 2020 09220
(151) 18/12/2020
(732) S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L, B-DUL IULIU MANIU NR.
7, CORP A, PARTER CAMERA
15_35, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DO

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.24

clase:
9. Televizoare, echipamente de înregistrare, de
reproducere a sunetului și imaginii, calculatoare
și subansambluri pentru acestea, respectiv
mouse, tastatură și monitor, suporturi pentru
înregistrarea imaginii și sunetului.
11. Aparate de încălzire, aparate de aer
condiționat, ventilatoare, frigidere, aragaze.
35. Servicii de comerț și import-export cu
produse electrice, electronice și electrocasnice,
aparate de încălzire și climatizare, servicii oferite
de lanț de magazine.
36. Servicii financiare.

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

(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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37. Intretinere si reparatii de produse electrice,
electronice si electrocasnice, aparate de
incalzire si climatizare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 09221
(151) 18/12/2020
(732) S.C. SOS ANTARES S.R.L., STR.

NOUĂ NR. 68, SAT HORPAZ, JUD.
IAȘI, MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(540)

ALEX FIRENZE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

COLEATEZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2020 09225
(151) 18/12/2020
(732) ASOCIATIA ORIGINI

MARAMURES, STR. TURBINEI
NR. 13, JUD. MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, 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)

Drumul Maramureșului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.11.13

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

9. Cd-uri audio, magneti, magneți decorativi,
insigne magnetice, carduri electronice de acces,

(210) M 2020 09222
(151) 18/12/2020
(732) NOVARTIS AG, BASEL, 4002,
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publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Reviste pentru fani (tipărituri), reviste
generaliste (tipărituri), reviste (publicații
periodice), reviste de benzi desenate (tipărituri),
reviste ca suplimente la ziare (tipărituri),
reviste cu programul TV (tipărituri), reviste de
călătorii (tipărituri), ziare cotidiene, publicații
periodice, publicații imprimate, publicații de
reclame, publicații periodice tipărite în domeniul
turismului.
25. Articole de îmbrăcăminte, șepci
(articole de îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), pălării pentru petreceri (articole
de îmbrăcăminte), viziere (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, tricouri imprimate,
tricouri, încălțăminte de stradă, încălțăminte
impermeabilă, încălțăminte pentru sport,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru copii, botoșei (încălțăminte din lână
pentru bebeluși), balerini (încălțăminte de
damă), încălțăminte pentru timpul liber, șosete
joase pentru încălțăminte.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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 şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
suveniruri, brelocuri, magneti, pixuri, calendare,
agende, jucarii de plus, steaguri, cutii traditionale
din lemn pictate, obiecte decorative din
ceramica, bijuterii, reviste, ziare, articole de
imbracaminte, incaltaminate, machete pictate,
linguri de lemn pictate, embleme bordate,
insigne, portofele, figurine din sticla, cani,
machete suvenir, brichete, statuete decorative,
jucarii, carti postale, tablouri, huse pentru
telefoane, jucarii confectionate manual, produse
artizanale, esarfe, batiste (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu

ridicata si servicii de vanzare 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 si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi 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 agenții import-export, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
publicare de materiale promoționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți.

43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale

39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor
(transport), servicii specifice agențiilor de turism
și servicii de rezervări (trasnport), servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de transport
rutier pentru persoane, transport de persoane
și de produse pe cale terestră, aeriană și
maritimă, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, servicii oferite de persoane
sau firme care se ocupă cu transportul mărfurilor
pe cale rutieră.
41. Cursuri de pregătire în industria turismului,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
servicii de ghizi de turism.
42. Concepție grafică de materiale
promoționale, găzduire de pagini web
personalizate, crearea și întreținerea de pagini
web personalizate, programare de calculatoare
pentru organizarea datelor între cumpărători
și furnizori, servicii de consultanță privind
cercetarea în domeniul protecției mediului.
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agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante fast-food, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare hotelieră, servicii de cazare pentru
vacanțe, organizare de cazare pentru turiști,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2020 09226
(151) 18/12/2020
(732) ASOCIATIA ORIGINI

MARAMURES, STR. TURBINEI
NR. 13, JUD. MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, 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)

Drumul Maramureșului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cd-uri audio, magneti, magneți decorativi,
insigne magnetice, carduri electronice de acces,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Reviste pentru fani (tipărituri), reviste
generaliste (tipărituri), reviste (publicații
periodice), reviste de benzi desenate (tipărituri),
reviste ca suplimente la ziare (tipărituri),
reviste cu programul TV (tipărituri), reviste de
călătorii (tipărituri), ziare cotidiene, publicații
periodice, publicații imprimate, publicații de
reclame, publicații periodice tipărite în domeniul
turismului.
25. Articole de îmbrăcăminte, șepci
(articole de îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe (articole de

îmbrăcăminte), pălării pentru petreceri (articole
de îmbrăcăminte), viziere (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, tricouri imprimate,
tricouri, încălțăminte de stradă, încălțăminte
impermeabilă, încălțăminte pentru sport,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru copii, botoșei (încălțăminte din lână
pentru bebeluși), balerini (încălțăminte de
damă), încălțăminte pentru timpul liber, șosete
joase pentru încălțăminte.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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 şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
suveniruri, brelocuri, magneti, pixuri, calendare,
agende, jucarii de plus, steaguri, cutii traditionale
din lemn pictate, obiecte decorative din
ceramica, bijuterii, reviste, ziare, articole de
imbracaminte, incaltaminate, machete pictate,
linguri de lemn pictate, embleme bordate,
insigne, portofele, figurine din sticla, cani,
machete suvenir, brichete, statuete decorative,
jucarii, carti postale, tablouri, huse pentru
telefoane, jucarii confectionate manual, produse
artizanale, esarfe, batiste (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare 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 si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi 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
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de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
servicii de agenții import-export, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
publicare de materiale promoționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți.
39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor
(transport), servicii specifice agențiilor de turism
și servicii de rezervări (transport), servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de transport
rutier pentru persoane, transport de persoane
și de produse pe cale terestră, aeriană și
maritimă, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, servicii oferite de persoane
sau firme care se ocupă cu transportul mărfurilor
pe cale rutieră.
41. Cursuri de pregătire în industria turismului,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
servicii de ghizi de turism.
42. Concepție grafică de materiale
promoționale, găzduire de pagini web
personalizate, crearea și întreținerea de pagini
web personalizate, programare de calculatoare
pentru organizarea datelor între cumpărători
și furnizori, servicii de consultanță privind
cercetarea în domeniul protecției mediului.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante fast-food, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare hotelieră, servicii de cazare pentru
vacanțe, organizare de cazare pentru turiști,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2020 09227
(151) 18/12/2020
(732) S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L., B-DUL IULIU MANIU NR.
7, CORP A, PARTER CAMERA
15_35, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.24

clase:
9. Televizoare, echipamente de înregistrare, de
reproducere a sunetului și imaginii, calculatoare
și subansambluri pentru acestea, respectiv
mouse, tastatură și monitor, suporturi pentru
înregistrarea imaginii și sunetului.
11. Aparate de încălzire, aparate de aer
condiționat, ventilatoare, frigidere, aragaze.
35. Servicii de comerț și import-export cu
produse electrice, electronice și electrocasnice,
aparate de încălzire și climatizare, servicii oferite
de lanț de magazine.
36. Servicii financiare.
37. Intretinere si reparatii de produse electrice,
electronice si electrocasnice, aparate de
incalzire si climatizare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09229
(151) 18/12/2020
(732) S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L., B-DUL IULIU MANIU NR.
7, CORP A, PARTER CAMERA
15_35, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DO MO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
03.01.24

clase:
9. Televizoare, echipamente de înregistrare, de
reproducere a sunetului și imaginii, calculatoare
și subansambluri pentru acestea, respectiv
mouse, tastatură și monitor, suporturi pentru
înregistrarea imaginii și sunetului.
11. Aparate de încălzire, aparate de aer
condiționat, ventilatoare, frigidere, aragaze.
35. Servicii de comerț și import-export cu
produse electrice, electronice și electrocasnice,
aparate de încălzire și climatizare, servicii oferite
de lanț de magazine.
36. Servicii financiare.
37. Servicii de întreținere și reparații de produse
electrice, electronice și electrocasnice, aparate
de încălzire și climatizare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 09230
(151) 18/12/2020
(732) S.C. MEDICAL OPTIK S.R.L.,

STR. VORONEȚ NR. 12 BL. D7
SC. 3 ETAJ 4 AP. 40, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
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)

Eye Temple
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Șervețele pentru șters ochelarii impregnate cu
detergent, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari.
5. Preparate farmaceutice pentru utilizare în
oftalmologie, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor de
contact.
9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
refractometre de oftalmologie, ochelari corectori,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari, ochelari de protecție,
săculeți pentru ochelari, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, brațe pentru ochelari, piese
pentru ochelari, ochelari de mărire, ochelari de
soare, ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari,
ochelari cu prescripție medicală, ochelari cu
lentile polarizate, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, ochelari cu înveliș antireflex,
ochelari de vedere pentru copii, lentile pentru
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe.

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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10. Instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, instrumente cu fibra optica
de uz medical, instrumente terapeutice pentru
oftalmologie, instrumente oftalmologice, aparate
pentru analize oftalmologice, articole de
protecție pentru cornee.
21. Pânze pentru ștergerea ochelarilor de
vedere.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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 şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
șervețele pentru șters ochelarii impregnate cu
detergent, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, preparate farmaceutice pentru utilizare
în oftalmologie, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor
de contact, ochelari (optică), lentile corectoare
(optică), refractometre de oftalmologie, ochelari
corectori, ochelari de vedere, suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă de
ochelari, ochelari (lentile pentru -), ochelari de
protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri de
ochelari, rame de ochelari, brațe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, ochelari de mărire,
ochelari de soare, ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu lentile polarizate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari de vedere pentru copii, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari
de vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe, instrumente pentru examinare folosite
în optica medicală, instrumente cu fibra
optica de uz medical, instrumente terapeutice
pentru oftalmologie, instrumente oftalmologice,
aparate pentru analize oftalmologice, articole de
protecție pentru cornee, pânze pentru ștergerea
ochelarilor de vedere (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace

electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare 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 si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi 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 agenții de
import-export.
37. Reparare și de întreținere de ochelari,
furnizare de informații privind repararea
ochelarilor.
40. Fabricare la comandă de lentile oftalmice
pentru ochelari.
44. Imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de oftalmologie, servicii
medicale, servicii de chirurgie oculară cu laser,
teste de vedere, consultații medicale.

───────

(210) M 2020 09231
(151) 18/12/2020
(732) S.C. ETEX BUILDING

PERFORMANCE S.A., STR.
VULTURILOR, NR. 98, ETAJ 5-6,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030857,
ROMANIA

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., STR. C. A.
ROSETTI NR. 17, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FINNTEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, mortar pentru construcții,
ciment, ghips (materiale de construcții), ipsos,
plăci din ghips, ghips pentru repararea fisurilor
din ghips, tencuieli (materiale de construcții).

───────

(210) M 2020 09232
(151) 18/12/2020
(732) ANDREI DRĂGOI, STR.

STRAINARI NR. 28, SAT SMEURA,
JUD. ARGEȘ, COMUNA MOȘOAIA,
ARGEȘ, 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)

Total Casa

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.02.07;
07.01.08; 07.01.24

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a vopsea
pentru exterior, vopsea pentru interior, vopsea
poliuretanică, vopsea email, baițuri (ca vopsea),
vopsea colorată pentru fațade, vopsea de
protecție împotriva ruginii, lacuri, vopsele,
firnisuri, substanțe de protecție contra ruginii și
contra deteriorării lemnului, coloranți, vopsele,
uleiuri pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri
pentru tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea

lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, beton conservanți (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate manual
a permițând consumatorilor să le vadă și să
Ie 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,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiUri pentru
lemn, lacuri penfnTlemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri pentru

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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conservarea lemnului, conservanți pentru metale
(vopsele), produse anticorosive pentru metale,
substraturi (vopsele) folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentrți
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate manual,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri pentru lemn,
lacuri pentru lemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri pentru
conservarea lemnului, conservanți pentru metale
(vopsele), produse anticorosive pentru metale,
substraturi (vopsele) folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva

apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, lavete
de spălat vase, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, cuie,
cabluri și fire neelectrice din metale comune,
mici articole de fierărie, lacăte, plintă nemetalică,
materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, adezivi pentru izolare, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile, nu din metal, adezivi, articole
de feronerie, produse cosmetice, tacâmuri
și veselă de unică folosință, din plastic,
produse de etanșare cu silicon, materiale
de etanșare din silicon pentru uz general,
spumă poliuretanică pentru izolare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte metalice pentru construcții, scule și
instrumente de mână acționate manual, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri pentru lemn,
lacuri pentru lemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri pentru
conservarea lemnului, conservanți pentru metale
(vopsele), produse anticorosive pentru metale,
substraturi (vopsele) folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
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pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri pentru lemn,
lacuri pentru lemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri pentru
conservarea lemnului, conservanți pentru metale
(vopsele), produse anticorosive pentru metale,
substraturi (vopsele) folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, lavete
de spălat vase, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, cuie,
cabluri și fire neelectrice din metale comune,
mici articole de fierărie, lacăte, plintă nemetalică,
materiale, nu din metal, pentru edificare și

construcție, adezivi pentru izolare, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile, nu din metal, adezivi, articole
de feronerie, produse cosmetice, tacâmuri și
veselă de unică folosință, din plastic, produse
de etanșare cu silicon, materiale de etanșare din
silicon pentru uz general, spumă poliuretanică
pentru izolare, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, unelte metalice pentru
construcții, scule și instrumente de mână
acționate manual, 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.

───────

(210) M 2020 09234
(151) 18/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES S.A.,

STRADA MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one Bd. MIRCEA ELIADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 29.01.12

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

(591) Culori revendicate: albastru indigo, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 09235
(151) 18/12/2020
(732) S.C. TEHNORUL S.R.L., STR.

A.I.CUZA, NR. 5,, BL. ROMARTA,
SC. B, AP. 34, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, 200734, DOLJ,
ROMANIA

(540)

eTOPSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 09236
(151) 18/12/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, 19808-1674,
ROMANIA

(540)

KENT. CREATED
DIFFERENTLY

(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,

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#da2128), albastru (HEX #17469e)
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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 09237
(151) 18/12/2020
(732) REFLEQT ONLINE SRL, STR.

EROILOR, NR. 9A, JUDETUL
CLUJ, SAT FLOREȘTI, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

Back to yourself
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Fișiere digitale descărcabile (podcast) în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, podcast-uri descărcabile
în legătură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, publicații
electronice descărcabile în domeniul dezvoltării
personale, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
înregistrări audio reviste descărcabile în
legatură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, cărți digitale pentru
descărcare de pe internet în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, cărți audio descărcabile în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, înregistrări audio care pot fi
descărcate în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
înregistrări video descărcabile în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, publicații eletronice descărcabile în în
legatură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală.

38. Transmisie de podcasturi educative în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, transmisie on-line de
publicații electronice în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele în legatură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi
media, furnizarea accesului la platforme
pe internet, servicii de teleconferințe audio,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovisual , printr-o rețea globală
de calculatoare în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
transmisie continuă (streaming) de materiale
audio pe internet în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
difuzare de material audio și video pe
internet în legatură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, transmisie
de webcast-uri în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
servicii de videoconferințe (conferințe pe web) în
legatură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, furnizarea accesului la
pagini web, servicii de redirecționare a site-urilor
web, furnizarea accesului la un site web de
discuții pe internet în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
transmisiuni în direct accesibile prin intermediul
paginilor de internet (cameră web), furnizarea
de forumuri online în legătura cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
comunicare prin bloguri online în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală.
41. Creare (redactare) de podcast-uri în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, furnizare de publicații
electronice nedescărcabile în legătură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, publicare multimedia a publicațiilor
electronice în legătură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile în legătură cu
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dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, editare de înregistrări audio în
legătura cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări educative audio
și video, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personă,
cursuri de dezvoltare personală , dezvoltare
inteligenței emoționale, instruire cu privire la
dezvoltarea personală, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, furnizarea
de tutoriale online în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
editare de casete audio, publicare de cărți audio,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
servicii de editare audio și video, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, producție de casete
audio în scopuri educative, furnizare de mijloace
media audio și vizuale nedescărcabile prin
rețele de comunicații, servicii de înregistrare
video, editare de înregistrări video, servicii
de înregistrare audio și video, furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, coaching (instruire)
personal (formare) online în legătură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, coaching pentru viață (instruire),
servicii educaționale de tip coaching în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale, organizare și coordonare de ateliere și
seminare de autoconștientizare, organizare de
webinare în legătură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, furnizare
de informații prin intermediul paginilor web în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, furnizare de informații
despre educație în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală
pe un site web online, furnizarea de instruire
online, furnizare de cursuri de instruire online,
publicarea de materiale multimedia online,
furnizare de informații online despre dezvoltarea
aptitudinilor mentale, furnizare de seminare
online de formare, publicare de cărți și periodice
electronice online, furnizare de publicații

electronice online nedescărcabile în domeniul
dezvoltarii inteligenței emoționale, dezvoltării
personale, organizare de cursuri de formare
online cu privire la dezvoltarea aptitudinilor
mentale, furnizare de informații online în
domeniul dezvoltării inteligenței emoționale,
dezvoltării personale, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet, organizare de sesiuni de formare online
cu privire la dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală pe un site web online,
furnizarea unei reviste online care conține
informații în domeniul dezvoltarii inteligenței
emoționale, dezvoltării personale, informații
în domeniul educației dezvoltarii inteligenței
emoționale, dezvoltării personale, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, mentorat educațional în legătură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală.
42. Găzduirea de podcasturi (pe site-uri
web), furnizare de informații referitoare la
studii clince în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală
prin intermediul unui site web interactive,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
furnizare de informații on-line, dintr-o bază de
date electronică sau de pe internet, în legătura cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală.

───────
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(210) M 2020 09238
(151) 18/12/2020
(732) S.C. IBC FOCUS S.R.L., STR.

ARINILOR, NR. 20, AP. 10,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU, 8E,
BL. 9, AP. P03, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

HOMECARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Administrarea unui program de reduceri
care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri
(promovare), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente (promovare),
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.
36. Oferirea de reduceri pentru instituții
participante terțe pe baza unui card de membru.

───────

(210) M 2020 09239
(151) 18/12/2020
(732) FUNDATIA DE AJUTOR MEDICAL

PROFILAXIS, STR. 1 DECEMBRIE
1918, NR 106, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

PANDEMIC CONTROLLER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

9. Software de calculator, aplicatii web și
aplicatii mobile (descărcabile) pentru uz medical,
software de calculator, aplicatii web și
aplicații mobile (descărcabile) destinate cadrelor
medicale de spital si medicilor de familie pentru
gestionarea rezultatelor investigatiilor medicale,
stadializarea, diagnosticarea, stabilirea schemei
de tratament si monitorizarea pacientilor,
aplicatie web (descărcabile) de uz medical
de tip sistem expert care genereaza
automat, pe baza unui algoritm propriu,
recomandari privind încadrarea pacientului
într-un anumit stadiu al bolii, recomandari
privind administrarea unei anumite scheme
de tratament pentru stadiul respectiv si
genereaza atenționări referitoare la factori de
risc personal, parametrii depășiți, medicație
proprie deja existentă pentru pacienti, software
de calculator, aplicatii web si aplicații mobile
(descărcabile) utilizate pentru diagnosticul și
consultarea de la distanță a pacienților,
aplicații software (descărcabile) pentru utilizarea
cu aparatele mobile pentru monitorizarea
informatiilor medicale ale pacientului, software
de calculator (descărcabile) pentru transmiterere
de mesaje și chat intre medicii de spital, medicii

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

turcoaz
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de familie sau alti medici specialisti si pacienti in
scopuri medicale și de sănătate.
35. Compilarea în baze de date computerizate
a informațiilor ce includ datele de identificare,
datele privind starea de sănătate, rezultatele
investigațiilor medicale și contacții pacienților,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătăţii, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor.
44. Servicii medicale, servicii de telemedicină,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de telemedicină utilizând
aplicatii și software nedescărcabil de calculator,
servicii de telemedicină utilizând cloud
computing software, servicii medicale, de
telesănătate, de asistență medicală de la
distanță și de asistență medicală virtuală, și
anume furnizarea de servicii și consultație
medicale prin telefon și prin internet, prin
folosirea de calculatoare personale, telefoane
inteligente, tablete și dispozitive mobile fără
fir prin video, e-mail sau o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de servicii de
telesănătate, telemedicină, îngrijire medicală de
la distanță și asistență medicală virtuală prin
furnizarea accesului în timp real al pacienților
la cadre medicale, servicii de furnizare de
informaţii medicale, consultanță medicală oferită
de medicii de familie în legătură cu tratamentul
medical la domiciliu, servicii de examinare
medicală la distanță, monitorizarea medicală
a pacienților, inclusiv de la distanță, servicii
de evaluare a stării de sănătate, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, servicii de diagnosticare medicală
online, analize biologice, supraveghere medicală
a pacienţilor, inclusiv de la distanţă, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament.

───────

(210) M 2020 09240
(151) 18/12/2020
(732) MDM CONSTRUCT MONTAJ

IND, STR. ION BĂIEȘU, BL. C3,
PARTER, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

MDM Construct
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12; 07.03.11
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, construcţia şi demolarea de clădiri
rezidentiale ca de exemplu case si blocuri,
construcţia şi demolarea de clădiri nerezidentiale
ca de exemplu fabrici, ateliere, uzine, depozite,
spitale, scoli, cladiri de birouri, hoteluri,
magazine, centre comerciale, restaurante, clădiri
pentru aeroporturi, săli de sport, terenuri de
sport, garaje, drumuri, poduri, baraje, porturi,
diguri portuare sau linii de transport, servicii
de întreţinere si reparare pentru conservarea
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, servicii de
construcţii subacvatice, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, industriale, comerciale,
montarea instalațiilor pentru interiorul clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine (construcții), construcția standurilor
de expoziții și magazine, amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de construcție
de compartimente modulare de birou,
construcție de standuri pentru târguri comerciale
și expoziții, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
servicii de tencuială, lucrări de instalații sanitare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, lucrări
de instalaţii termice, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, instalarea echipamentelor, lucrări
privind  acoperişurile, zidire, etanşarea clădirilor,
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impermeabilizare clădire, izolarea clădirilor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii de tâmplărie, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificație, de sisteme de scurgere, asamblarea
și ridicarea de construcții din prefabricate
pe șantier, inchirierea de unelte (scule),
maşini sau echipamente pentru construcţii,
spre exemplu închirierea de buldozere,
închirierea de macarale, servicii de restaurare
a clădirilor, modificarea și renovarea structurilor
rezidențiale existente, curăţarea de geamuri,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), supravegherea
construcţiei de clădiri, consultanţă în construcţii,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de electricieni, instalarea şi
repararea ascensoarelor, instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigare.

───────

(210) M 2020 09242
(151) 18/12/2020
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUDETUL
ILFOV, SAT DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MESERIAȘ PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.01.01

clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
magazine, prin cataloage cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
mașini-unelte acționate electric, cum ar fi mașini
de înșurubat, mașini de găurit, motocoase,
coase electrice, șlefuitoare cu bandă, fierăstrău,
mașini pentru gravare, mașini de șlefuit orbitale,
șlefuitor cu vibrații, polizoare unghiulare, ciocane
rotopercutoare, rindea electrică, suflante de aer
cald, mașini de frezat, precum și acumulatori,
încărcător pentru acumulatori de mașini de găurit
și înșurubat.

───────

(210) M 2020 09243
(151) 18/12/2020
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUDETUL
ILFOV, SAT DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GRAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.

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

(591) Culori revendicate: roșu, negru, gri, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.

───────

(210) M 2020 09244
(151) 18/12/2020
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUDETUL
ILFOV, SAT DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INCRAFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.09

clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.

───────

(210) M 2020 09247
(151) 19/12/2020
(732) MARIANA ANDONE ROTARU,

STR. MORISTI 22, JUDETUL
CLUJ, MORISTI, 407247, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MaryAndo FIOR D'OR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Pictură realizată pe ouă de struț, tipărituri
(gravuri) pe ouă de struț.
41. Instruire privind predarea tehnicii de
încondeiere a ouălelor de struț.

───────

(210) M 2020 09248
(151) 20/12/2020
(732) OLTEAN FLORIAN IONEL

INTEPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. ARINULUI NR.1 D, JUDETUL
SIBIU, SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ChocoBox

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

26. Aranjamente de flori artificiale.
39. Livrare de coșuri cadou cu obiecte selectate
pentru o ocazie sau un motiv special (transport).

───────

(210) M 2020 09250
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Mastery Meditation

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 05.05.20; 05.05.21;
29.01.12

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness
(predat atât online, cât şi offline), curs de
dezvoltare personală (predat atât online, cât şi
offline), curs de dezvoltare spirituală (predat atât
online, cât şi offline), antrenamente online şi
offline pentru sănătate, fitness, yoga, servicii
instruire(coaching) pentru viaţă susţinute în
cadrul programului de trainerii şi mentorii
academiei (instruire), crearea de podcasturi cu
scop de divertisment, seminarii, workshopuri,
conferinţe online şi offline în vederea instruirii
şi educării cu privire la tehnicile şi metodele
pe care le conţine programul, susţinute de
către autor şi de trainerii academiei, organizarea
de evenimente şi festivaluri bianuale la care
participă toţi studenţii înrolaţi, seminarii şi
traininguri online transmise în direct sau
înregistrate, organizarea de seminarii, conferinţe
şi workshopuri offline, publicarea de articole,
articole de blog, articole de reviste online,
organizarea de evenimente online, seminarii
online, publicaţii online, altele decât cele cu scop
publicitar, organizarea de workshopuri online şi
offline, webinarii online, evenimente în grupuri
(instruire), traininguri și clase de yoga, meditație
și mindfulness, training și clase de Tai Chi și
QiGong, bootcampuri și tabere sezoniere în țară
și străinătate (divertisment), întâlniri de practică

(591) Culori revendicate: roz (Hex #FF59AF,
HEX #C03E9A), albastru (Hex
#436FB8, HEX #23ACCD)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

419

intensivă sub formă de retreaturi (instruire),
traininguri și cursuri de formare pentru trainer
de meditație în cadrul academiei (meditation
teacher), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09252
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NOUL MEU CORP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.13

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcăbile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii instruire
(coaching) pentru viaţă susţinute în cadrul
programului de trainerii şi mentorii academiei
(instruire), crearea de podcasturi cu scop de
divertisment, seminarii, workshopuri, conferinţe
online şi offline în vederea instruirii şi educării
cu privire la tehnicile şi metodele pe care le
conţine programul, susţinute de către autor şi de
trainerii academiei, organizarea de evenimente
şi festivaluri bianuale la care participă toţi
studenţii înrolaţi, seminarii şi traininguri online
transmise în direct sau înregistrate, organizarea
de seminarii, conferinţe şi workshopuri offline,
publicarea de articole, articole de blog, articole
de reviste online, organizarea de evenimente
online, seminarii online, publicaţii online, altele
decât cele cu scop publicitar, organizarea
de workshopuri online şi offline, webinarii
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online, evenimente în grupuri (instruire), curs
complet de educare pentru alimentație și
nutriție sănătoasă (predat atât online cât
și offline), servicii de asistare individuală,
coaching, mentoring și ghidare pentru studenți
în cadrul unor ședințe săptămânale online
sau offline, menite a personaliza cursul pentru
fiecare student în parte, care includ explicații,
răspunsuri la întrebări și lămuriri cu privire
la tehnicile și metodele predate în curs și la
modul eficient de implementare (furnizarea de
instruire), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie, servicii
de consiliere în nutriție și alimentație oferite
în cadrul programului de către nutriționiștii
academiei.

───────

(210) M 2020 09253
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Noua Mea Viață

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.03;
26.11.03; 26.13.25; 29.01.15

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
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#CF4C9C),  portocaliu (Hex #F8901F), 
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prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii instruire
(coaching) pentru viaţă susţinute în cadrul
programului de trainerii şi mentorii academiei
(instruire), crearea de podcasturi cu scop de
divertisment, seminarii, workshopuri, conferinţe
online şi offline în vederea instruirii şi educării
cu privire la tehnicile şi metodele pe care le
conţine programul, susţinute de către autor şi de
trainerii academiei, organizarea de evenimente
şi festivaluri bianuale la care participă toţi
studenţii înrolaţi, seminarii şi traininguri online
transmise în direct sau înregistrate, organizarea
de seminarii, conferinţe şi workshopuri offline,
publicarea de articole, articole de blog, articole
de reviste online, organizarea de evenimente
online, seminarii online, publicaţii online, altele
decât cele cu scop publicitar, organizarea de
workshopuri online şi offline, webinarii online,
evenimente în grupuri (instruire), traininguri
video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09254
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NOUL MEU EU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17; 29.01.11

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
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16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii instruire
(coaching) pentru viaţă susţinute în cadrul
programului de trainerii şi mentorii academiei
(instruire), crearea de podcasturi cu scop de
divertisment, seminarii, workshopuri, conferinţe
online şi offline în vederea instruirii şi educării
cu privire la tehnicile şi metodele pe care le
conţine programul, susţinute de către autor şi de
trainerii academiei, organizarea de evenimente
şi festivaluri bianuale la care participă toţi
studenţii înrolaţi, seminarii şi traininguri online
transmise în direct sau înregistrate, organizarea
de seminarii, conferinţe şi workshopuri offline,
publicarea de articole, articole de blog, articole
de reviste online, organizarea de evenimente
online, seminarii online, publicaţii online, altele
decât cele cu scop publicitar, organizarea de
workshopuri online şi offline, webinarii online,
evenimente în grupuri (instruire), traininguri
video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09255
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ȘCOALA PENTRU SUFLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.07.22; 26.01.01;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.13

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
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mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness
(predat atât online, cât şi offline), curs de
dezvoltare personală (predat atât online, cât şi
offline), curs de dezvoltare spirituală (predat atât
online, cât şi offline), antrenamente online şi
offline pentru sănătate, fitness, yoga, servicii
instruire(coaching) pentru viaţă susţinute în
cadrul programului de trainerii şi mentorii
academiei (instruire), crearea de podcasturi cu
scop de divertisment, seminarii, workshopuri,
conferinţe online şi offline în vederea instruirii
şi educării cu privire la tehnicile şi metodele
pe care le conţine programul, susţinute de
către autor şi de trainerii academiei, organizarea
de evenimente şi festivaluri bianuale la care
participă toţi studenţii înrolaţi, seminarii şi
traininguri online transmise în direct sau
înregistrate, organizarea de seminarii, conferinţe
şi workshopuri offline, publicarea de articole,
articole de blog, articole de reviste online,
organizarea de evenimente online, seminarii
online, publicaţii online, altele decât cele cu scop
publicitar, organizarea de workshopuri online şi
offline, webinarii online, evenimente în grupuri
(instruire), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09256
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PSY DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
02.05.23; 27.05.01; 29.01.13

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
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broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii coaching
pentru viaţă susţinute în cadrul programului de
trainerii şi mentorii academiei (instruire), crearea
de podcasturi cu scop de divertisment, seminarii,
workshopuri, conferinţe online şi offline în
vederea instruirii şi educării cu privire la tehnicile
şi metodele pe care le conţine programul,
susţinute de către autor şi de trainerii academiei,
organizarea de evenimente şi festivaluri bianuale
la care participă toţi studenţii înrolaţi, seminarii
şi traininguri online transmise în direct sau
înregistrate, organizarea de seminarii, conferinţe
şi workshopuri offline, publicarea de articole,
articole de blog, articole de reviste online,
organizarea de evenimente online, seminarii
online, publicaţii online, altele decât cele cu scop
publicitar, organizarea de workshopuri online şi
offline, webinarii online, evenimente în grupuri
(instruire), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09257
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MEDITOM

(531) Clasificare Viena:
02.05.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

9. Aplicații de mobil, IOS și Android, aplicații
software pentru pagini web.
41. Publicare de materiale audio înregistrate,
crearea de podcasturi cu scop de divertisment,
publicare multimedia, publicare online de
materiale video înregistrate și transmise în
direct sau în reluare, traininguri și cursuri de
meditație și mindfulness, publicare de materiale

(591) Culori revendicate: mov (HEX
#6C2162), roșu (HEX #C41D48),
portocaliu (HEX #F37020), galben
(HEX #F1C21E), verde (HEX
#48A850), albastru (HEX #2C5BA9)
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text în format digital și fizic cu excepția textelor
publicitare.

───────

(210) M 2020 09260
(151) 21/12/2020
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O.

BOX 60, BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)

CAPTOSAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Pesticide, insecticide, fungicide si erbicide.

───────

(210) M 2020 09261
(151) 21/12/2020
(732) TEDDE AUTO COMPLEX, STR.

PANSELUTELOR 10, JUDEȚUL
TIMIȘ, SATCHINEZ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, ION
CREANGA NR. 106, BL. C1, ET.4,
AP.3, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.15; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.13

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de intermediere comercială,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, 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), compilarea de
informaţii în baze de date computerizate, servicii

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#1E1429), albastru (HEX #17A6BC),
albastru (HEX #0E3D66), bej (HEX
#F7CEBC), gri (HEX #676868)

Mai mult pentru mașina ta!
TEDDE AUTO
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de agenţie de import-export, marketing, servicii
de lobby comercial, organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară, 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), publicarea de texte publicitare,
publicitate radio, promovarea vânzarilor pentru
terţi, marketing cu public ţintă, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de informații
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet.
37. Întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, verificare de
automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, șlefuirea
automobilelor, întreținerea autostrăzilor,
întreținerea automobilelor, gresarea
automobilelor, lubrifierea automobilelor, vopsitul
autovehiculelor, spălarea autovehiculelor,
finisare de automobile, reparații de
automobile, spălătorii cu autoservire, repararea
tapițeriei autovehiculelor, închiriere de
automăturătoare, furnizare de instalații de
spălătorii auto cu autoservire, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, montare parbrize
pentru autovehicule, montare geamuri
pentru autovehicule, curățarea și lustruirea
autovehiculelor, reparații auto pe marginea
drumului, instalare de accesorii pentru
automobile, reparații și întreținere de automobile,
servicii de spălare de autovehicule, curățare
și spălare a autovehiculelor, furnizarea de
servicii ale spălătoriilor automate, vulcanizare
de anvelope de automobil (reparații), aplicare
de motive decorative pe automobile, servicii de
curățare pentru autovehicule terestre, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor, servicii
de schimb de ulei pentru autovehicule.
39. Depozitare de piese pentru autovehicule,
închirierea vehiculelor, închirierea pe bază
de contract a vehiculelor pentru transport,
închirierea de camioane, autotransport,
închiriere de autocare, închiriere de autobuze,
închirieri de automobile, remorcare de
autovehicule, închiriere de autovehicule,
transport cu autocisterne, transport de
autovehicule, închirieri de autocisterne,
tractare cu autovehicule, servicii de leasing
auto, transportul călătorilor cu autobuzul,
închiriere de automobile-caravană, transport cu
automobile închiriate, închiriere de autovehicule

rutiere, închiriere de autovehicule terestre,
închirieri (charter) de autovehicule, recuperarea
autovehiculelor terestre comerciale, închirieri
de vehicule, în special de automobile și
autocamioane, rezervare de transport cu
autocarul, organizare de excursii cu autocarul,
organizarea de călătorii cu autobuzul, organizare
de călătorii cu autocarul, transport de pasageri
cu autobuzul, transport de pasageri cu
autocarul, organizarea de tururi cu autobuzul,
servicii de transport cu autobuzul, servicii de
transport cu autocarul, servicii de închirieri de
automobile, servicii de remorcare de automobile,
servicii de transport cu automobile, închiriere
de remorci pentru automobile, transport de
pasageri cu automobilul, servicii de închiriere
de autovehicule, servicii de închirieri de
autovehicule, servicii de închiriere (leasing)
de autovehicule, servicii de transport de
autovehicule, servicii de parcări de autovehicule,
închiriere cu contract de autovehicule, transport
de pasageri cu autovehicule, remorcarea de
urgență a automobilelor, servicii de recuperare
a autovehiculelor, servicii de închiriere de
autovehicule terestre, tractare de urgență de
autovehicule sau camioane, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule.
41. Servicii de tuning pentru electromotoare și
motoare de automobile.

───────

(210) M 2020 09262
(151) 21/12/2020
(732) ȘTEFAN BOLDIJAR, STR. IULIU

MANIU NR. 17, AP. 6, JUDEȚUL
CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ,
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)

SEMNAL M
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale inregistrate, benzi audio/ video
inregistrate, casete video, discuri compacte,
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date si fisiere de date inregistrate, videoclipuri
din filme pre-înregistrate, benzi audio digitale
pre-înregistrate, CD-ROM-uri, date înregistrate
electronic de pe internet, suporturi de date
magnetice pre-înregistrate.
35. Servicii de comercializare cu amănuntul
si de magazin on-line pentru înregistrări
muzicale audio şi video şi produse muzicale,
servicii de comercializare cu amănuntul on-
line pentru haine, afișe, echipamente şi
accesorii audio şi video, sacose, magneti,
semne de carte, accesorii şi decoraţiuni
şi ornamente pentru sărbători, promovarea
muzicii altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, managementul
activităţilor de impresariat artistic, castinguri
pentru artişti (selecţie de personal), negociere
de tranzacţii comerciale pentru artişti scenici,
servicii prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, coordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare.
38. Furnizarea accesului la site-uri web de
muzică digitală pe internet, comunicare prin
bloguri online, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
difuzare de programe video și audio prin
internet, transmisie de informații online, servicii
de forumuri de discuţii pe internet, difuzarea
de emisiuni de radio și TV, inclusiv prin cablu
sau internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online
care conțin informații despre diverse subiecte,
telecomunicații, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet.
41. Servicii de divertisment oferite de o trupă
muzicală, activităţi culturale, organizarea de
manifestări cu caracter cultural, servicii oferite
de un studio de înregistrări, servicii de publicare
şi de publicare on-line, servicii de divertisment,
respectiv aparitii live, televizate si filmate ale
unei formatii muzicale, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de solişti, producţie
de spectacole de divertisment cu dansatori
şi cântăreţi, servicii de divertisment prestate
de muzicieni, producţia de muzică, producţie
de spectacole muzicale, producţie de videouri
muzicale, producţie de înregistrări muzicale,

producţie de înregistrări sonore şi muzicale,
producţie de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, servicii de editare în procesul
de post-producţie a muzicii, a materialelor video
şi a filmelor, divertisment muzical, spectacole
muzicale, servicii de festivaluri muzicale,
servicii de educaţie muzicală, înregistrări
de muzică, reprezentaţii de muzică live,
organizare şi coordonare de concerte, servicii
de editare şi înregistrare muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, compunere
de muzică pentru terţi, transcriere muzicală
pentru terţi, prezentare de spectacole muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, închiriere de instrumente
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, publicare de lucrări muzicale,
organizare de concursuri muzicale, publicare
de texte muzicale, predare de lecţii muzicale
prin cursuri prin corespondenţă, interpretare
de muzică şi canto, regie artistică pentru
spectacolele muzicale, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, punerea la
dispoziţie de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, organizare de
spectacole vizuale şi muzicale, reprezentaţii în
direct susţinute de grupuri muzicale, furnizare
de informaţii în domeniul muzicii, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
divertisment muzical oferit de către formaţii
instrumentale, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format mp3,
prezentare de spectacole în direct susţinute
de o formaţie muzicală, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, 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 înregistrări muzicale, servicii
educaţionale sub formă de programe muzicale
de televiziune, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susţinute de o formaţie muzicală,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susţinute
de o formaţie care cântă muzică vocală, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, selectare şi compilare de
muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terţi, furnizare de informaţii, comentarii
şi articole în domeniul muzicii prin reţele
de calculatoare, producţie de spectacole de
divertisment cu cântăreţi, regie artistică pentru
artişti scenici, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, angajare de artişti scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
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planificarea, organizarea, productia, prezentarea
de spectacole, producţie de concursuri de
talente, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat).

───────

(210) M 2020 09263
(151) 21/12/2020
(732) PETRICA COMANOF, STRADA

MIRCEA ELIADE NR. 4A, SC. B,
AP. 9, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Podium Brand

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 25.12.25

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul al
îmbrăcămintei, încălțămintei și accesorii.

───────

(210) M 2020 09264
(151) 21/12/2020
(732) INFOTOUCH SYSTEMS, STRADA

ALEEA STANILA NR. 4, BL. H11,
SC.3, ET.3, AP.14, SECTOR: 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INFOTOUCH

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

9. Ochelari 3d, adaptoare electrice, aparate
şi instrumente pentru astronomie, receptoare
audio şi video, interfeţe audio, mixere audio,
aparatura didactică audiovizuală, bancomate
(atm), cititoare de coduri de bare, baterii,
electrice, pentru vehicule / acumulatoare,
electrice, pentru vehicule, baterii pentru
iluminat, baterii, electrice, cutii pentru baterii /
cutii pentru acumulatoare, încărcătoare de
baterii, cutii de branşament (electricitate),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, case de marcat,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
staţii de încărcare pentru vehiculele electrice,
mecanisme pentru aparatele acţionate cu
fise, mecanisme pentru televizoarele acţionate
cu fise, aparate electrice pentru comutare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, dispozitive periferice
pentru calculato, componente software pentru
calculator, înregistrate, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), panouri de comandă (electricitate),
aparate de procesarea a datelor, rame foto
digitale  semne  digitale,  asistenţi  personali 
digitali (APD),  console  de  distribuţie 
(electricitate), panouri  informative  cu  afişaj 
electronic,  publicaţii electronice,  descărcabile, 
cititoare  de  cărţi electronice,  sisteme 
electronice  de  control al  accesului  pentru 
uşile  cu  interblocare, table  electronice 
interactive, afişaje numerice electronice, căști 
pentru comunicare la distanță, terminale pentru
carduri  de  credit,  kituri hands-free  (mâini 
libere)  pentru  telefoane, holograme,  roboţi 
umanoizi  cu  inteligenţă artificială,  terminale 
interactive  cu  ecran  tactil, dispozitive  de 
intercomunicare, interfeţe  pentru  calculatoare,
aparate de marcat fiscale, manşede comandă
pentru  calculatoare,  altele  decât cele  pentru 
jocurile  video,  tonomate,  muzicale  / automate 
muzicale acţionate de fise (tonomate), tonomate
pentru calculatoare, maşini denumărat şi sortat
bani, monitoare (componentehardware pentru 
calculatoare),  calculator  tip notebook,  ecrane 
de  proiecţie,  dispozitive pentru  proiecţia 
tastaturilor virtuale, roboți pentru teleprezență, 
semnale,  luminoase  sau mecanice, 
indicatoare,  luminoase,  simulatoare pentru 
conducerea  şi   controlul  vehiculelor,    aparate
de transmitere  a  sunetelor,  aparate de 
reproducere    a      sunetelor,   calculatoare  tip



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

429

tabletă, roboţi de învăţare, televizoare, terminale
(electricitate), calculatoare client subţire (thin
client), distribuitoare automate de bilete,
transmiţătoare de semnale electronice, ecrane
video, căşti de realitate virtuală, maşini de vot.

───────

(210) M 2020 09265
(151) 21/12/2020
(732) DLG INTERMARKETING SRL,

BD. C. BRANCOVEANU NR.
6, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

agri kids

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.03; 26.11.03

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, ştampile cu adresă, plăci cu adresă
pentru maşinile de adresare, maşini de adresare,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), atlase, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, mostre biologice

utilizate în microscopie (materiale didactice),
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,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, creioane de carbune, indicatoare
pentru hărţi, neelectronice, planşete cu clamă
(pentru hârtii), clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, pungi conice
din hârtie, hartie de calc (papetarie), gravuri
obţinute prin acvaforte, 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,
hărţi geografice, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
şerveţele din hârtie, folii din hârtie sau plastic
cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare din hârtie sau carton,
etichete din hartie sau carton, registre (cărţi),
reviste (publicaţii periodice), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, buletine informative, ziare, agende,
carnete de notiţe (papetărie), broşuri, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
ecusoane cu nume (articole de birou), panglici
cu coduri de bare, publicaţii periodice, fotografii
(tipărite), ilustraţii, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, tipărituri (gravuri), prospecte ,
sigilii cu pecete, sigilii (ştampile), etichete
de securitate (sigilii din hârtie) (papetărie),
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), bilete, cartonaşe, altele
decât pentru jocuri, cărţi de scris sau de colorat,
materiale de scris, instrumente de scris.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp),
şorţuri (îmbrăcăminte), trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), bandane (fulare), halate
de baie, căşti de baie, şepci (articole
pentru acoperirea capului), rochii, apărători
pentru urechi (îmbrăcăminte), mănuşi
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, jachete (îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de stradă, eşarfe
circulare pentru gât/protecţii pentru gât, eşarfe
pentru cap, pelerine, eşarfe, cămăşi, tricouri cu
mânecă scurtă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de

(591) Culori revendicate: verde inchis, verde
deschis, alb, albastru, roșu, galben,
negru
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gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, mingi
pentru jocuri, clopoţei pentru pomul de crăciun,
jocuri pe tablă, arcuri pentru tragere, măşti de
carnaval, jocuri de şah, păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, discuri zburătoare
(jucării), jocuri, puzzle-uri, caleidoscoape, zmeie,
măşti (obiecte de divertisment), ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pălării
din hârtie pentru petreceri, jocuri de societate,
baloane pentru joacă mingi/bile de joacă, cărţi
de joc, jucării de pluş, jocuri portabile şi jucării
cu funcţii de telecomunicaţii integrate, păpuşi
marionete, seturi de machete la scară (jucării),
popice (jocuri), titirezi (jucării), jucării umplute,
ursuleţi de pluş, figurine de jucărie.
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), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, 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 cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, 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, 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, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
audit financiar, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, 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, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, 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, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, 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), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, 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, căutarea de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

431

sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor 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, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de
cv-uri pentru terţi., publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, comert cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse din clasa 16 si
31, 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), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, 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 cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, 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, 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, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
audit financiar, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, 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, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, 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, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, 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), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

432

scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor 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, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi/scrierea de cv-uri pentru terţi.
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, 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
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere
a mesajelor, 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 telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de computer, servicii de teleconferinţă, difuzarea
prin intermediul televizorului, 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. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, inchirierea
echipamentelor audio, educaţie de tip şcoală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,

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, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), examinare pedagogică
pentru utilizatori în vederea calificării ca piloți
de drone, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, 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, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), 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 mobila,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, 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 de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
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, 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 publicitate sau culturale,
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scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, producţia de spectacole,
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), servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, 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 textele publicitare.

───────

(210) M 2020 09266
(151) 21/12/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WHITE TOBACCO

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.08

(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 09267
(151) 21/12/2020
(732) COLTEA IMPORTS SRL, STR.

LUNGA NR. 2, JUDEȚUL BRAȘOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NEXT BASICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

9. Termometre, termometre de uz casnic,
termometre, altele decât cele de uz medical,
huse pentru tablete, folii de protecţie pentru
tablete, huse de piele pentru tablete, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
sonerii electrice, sonerii electrice pentru uşi,
sonerii de ușă, electrice, sonerii electronice fără
fir pentru uși, sonerii fără fir pentru gestionarea
cozii de așteptare, ochelari de protecție pentru
protejarea ochilor, ochelari de sport, ochelari de
înot, ochelari de protecție pentru înot.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, termometre de
uz medical, tuburi bucale, dușuri bucale electrice

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
albastru deschis, turcoaz, albastru
închis
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utilizate de medici stomatologi, biberoane
pentru hrănirea sugarilor, tetine pentru hrănirea
sugarilor, căni speciale cu muștiuc pentru
hrănirea copiilor, suzete pentru sugari.
11. Umidificatoare, umidificatoare (pentru uz
domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare de aer pentru
automobile, umidificatoare electrice de uz
casnic, umidificatoare cu alimentare prin usb
pentru uz casnic, umidificatoare de cameră care
conțin apă și care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală.
16. Articole de papetărie şi de birou, cu
excepţia mobilei, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, bavete din hârtie,
bavete din hârtie pentru bebeluși, acuarele,
planșe pentru acuarele, suporturi pentru
amestecat acuarele, palete pentru umezirea
acuarelelor, cutii cu acuarele pentru copii,
creioane, creioane acuarelă, creioane mecanice,
creioane corectoare, creioane pastel, creioane
colorate, creioane retractabile, creioane tip
carioca, seturi de creioane, creioane de
desen, creioane acționate mecanic, creioane
de colorat, creioane cu gumă, carioci, markere
evidențiatoare, markere fluorescente, markere
cu gel fluorescent, markere cu şţergere umedă,
markere cu ştergere uscată, markere cu vârf de
fibră.
21. Ustensile de bucătărie, bureți pentru
bucătărie, forme de bucătărie, pâlnii de
bucătărie, mănuși de bucătărie, site de
bucătărie, recipiente pentru bucătărie, vase de
bucătărie, vase pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, șervete de bucătărie, forme pentru
bucătărie, mixere neelectrice de bucătărie,
șpacluri (ustensile de bucătărie), teluri de
bucătărie (neelectrice), spatule (ustensile de
bucătărie), suporturi pentru ustensile de
bucătărie, spatule pentru utilizare în bucătărie,
ustensile de bucătărie din silicon, linguri
strecurătoare (utensile de bucătărie), tocătoare
din lemn pentru bucătărie, răzătoare pentru
utilizare în bucătărie, prese de usturoi (ustensile
de bucătărie).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, echipament sportiv
(îmbrăcăminte și încălțăminte).

───────

(210) M 2020 09268
(151) 21/12/2020
(732) SONYA MOD SA, STR.OLARI

NR.43, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MKL BY MELKIOR
PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
pentru față și corp, produse pentru machiaj,
produse de machiaj pentru față și corp, produse
cosmetice pentru unghii, produse cosmetice
pentru buze.

───────

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR. 3, BL.17, SC. 1, ET. 3, AP. 7,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 09269
(151) 21/12/2020
(732) S.C. COLTEA IMPORTS S.R.L.,

STR. LUNGĂ NR. 2, JUD.
BRAȘOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Blanao

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.14; 03.01.24; 03.01.26

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

8. Pieptene pentru contur barbă, aparate
neelectrice de tuns barba, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, aparate de ras, lame de
ras, aparate de ras de unică folosință.
9. Ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor, huse pentru tablete, folii de protecţie
pentru tablete, huse de piele pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
huse pentru telefoane, căști pentru telefoane,
adaptoare pentru telefoane, suporturi pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
huse pentru telefoane inteligente, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cabluri usb
pentru telefoane mobile, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente.

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, termometre de
uz medical, tuburi bucale, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, pieptene de
păduchi pentru animale de companie.
16. Articole de papetărie şi de birou, cu
excepţia mobilei, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, bavete din hârtie,
bavete din hârtie pentru bebeluși, acuarele,
planșe pentru acuarele, suporturi pentru
amestecat acuarele, palete pentru umezirea
acuarelelor, cutii cu acuarele pentru copii,
creioane, creioane acuarelă, creioane mecanice,
creioane corectoare, creioane pastel, creioane
colorate, creioane retractabile, creioane tip
carioca, seturi de creioane, creioane de
desen, creioane acționate mecanic, creioane
de colorat, creioane cu gumă, carioci, markere
evidențiatoare, markere fluorescente, markere
cu gel fluorescent, markere cu şţergere umedă,
markere cu ştergere uscată, markere cu vârf de
fibră.
21. Piepteni pentru animale domestice, perii
pentru îngrijirea animalelor, mănuși pentru
îngrijirea animalelor, recipiente de băut pentru
animale, perii pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, mănușă de toaletat
animale de companie, perii pentru toaleta
animalelor de companie, perii anti-năpârlire
pentru animale de companie.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, echipament sportiv
(îmbrăcăminte și încălțăminte).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, puzzle-uri.
41. Editare de fotografii, editare de filme
(fotografice), editare video, editare de înregistrări
video, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de editare audio și video,
servicii de editare în procesul de post-producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor.

───────
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(210) M 2020 09270
(151) 21/12/2020
(732) S.C. AGP VECTORIAL TRADE

S.R.L., STR. ATENA NR.3, JUD.
DOLJ, SAT CARCEA, DOLJ,
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)

AGP VECTORIAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Adezivi, adezivi pentru papetarie, adezivi
pentru uz casnic.
35. Publicitate, servicii de import consumabile în
domeniul tipografiei, servicii de comerț en-detail
și on-line cu produse consumabile în domeniul
tipografiei.
39. Servicii de distribuție (transport).

───────

(210) M 2020 09271
(151) 21/12/2020
(732) S.C. ROPA CALIDO S.R.L., STR.

PASARANI NR. 43, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WHOLE UNIVERSE
(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.

───────

(210) M 2020 09272
(151) 21/12/2020
(732) S.C. ROPA CALIDO S.R.L., STR.

PASARANI NR. 43, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AK&RJRJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24

(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.

───────

(210) M 2020 09273
(151) 21/12/2020
(732) EMANUEL OPREA, BLD. BANUL

MANTA NR. 12, BL. 26, SC. A, ET.
4, AP. 19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ShieldMe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
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software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, duplicarea
programelor de calculator, găzduirea sîte-
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, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
calculatoare.

───────

(210) M 2020 09274
(151) 21/12/2020
(732) DENISA ZAHARIA, BULEVARDUL

ION MIHALACHE NR. 68, CORP
A, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

perfectdent the clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
servicii de ortodonţie, servicii oferite de clinici
dentare, servicii de igienă dentară, servicii de
endodonțíe, chirurgie dentară, servicii de implant
dentar, servicii de radiografie, consiliere în
domeniul sănătăţii.

───────

(210) M 2020 09275
(151) 21/12/2020
(732) SUNDA GROUP CO., LIMITED,

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

(540)

Softcare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Preparate nutraceutice de uz terapeutic
sau medical, suplimente nutritive, alimente
pentru bebeluși, dezinfectante pentru wc-uri

8 HILLWOOD ROAD, ROOM A&B,
9/F, GLORY CENTRE, TSIM SHA 
TSUI, KOWLOON,HONG KONG, 
CHINA
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chimice, șampoane medicinale pentru animale
de companie, chiloți igienici, prosoape sanitare,
tampoane pentru menstruație, scutece chiloței
pentru bebeluși, scutece pentru bebeluşi.

───────

(210) M 2020 09277
(151) 21/12/2020
(732) SUDHOP 225 SRL, BD. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 33,
JUDETUL MEHEDINTI, ORSOVA,
225200, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

225200

(531) Clasificare Viena:
27.07.01

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

9. Filme cinematografice, expuse, compact-
discuri (audio-video), fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
filtre pentru utilizare în fotografie, ochelari
de protecţie pentru sporturi, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, discuri de pick-up/
discuri de înregistrare audio, măşti de protecţie,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, huse pentru laptopuri, ochelari, casete
cu jocuri video, DVD playere, filtre pentru
utilizare în fotografie, avertizoare luminoase
(semnale luminoase), discuri de pick-up/discuri
de înregistrare audio, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi de înregistrare
audio, huse pentru telefoanele inteligente,
discuri, magnetice.
10. Păpuşi gonflabile (păpuşi pentru sex).

11. Brichete pentru aprinderea gazului, brichete
cu gaz, brichete pentru gaz.
14. Aliaje din metale preţioase, amulete
(bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
butoni de cămaşă, diamante, cercei, figurine din
metale preţioase/statuete din metale preţioase,
bijuterii, ceasuri.
16. Benzi desenate, postere.
18. Umbrele de soare, umbrele.
21. Căni.
25. Șorţuri (îmbrăcăminte), bandane (fulare),
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi tip
boxeri, șepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, articole de acoperit capul pentru purtare,
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
îmbrăcăminte de stradă, şosete, maieuri sport,
ciorapi, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
turbane, chiloţi, lenjerie de corp/desuuri, veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, etichete
din material textil, ghete, cravate, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), sandale
de baie, papuci de baie, halate de baie,
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
chiloţi tip boxeri, sutiene, rochii, încălţăminte,
mănuşi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii
tip pulover/rochii tip salopetă, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din latex,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, eşarfe
pentru cap, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, pantofi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă.
26. Șireturi pentru pantofi.
28. Jocuri, jucării de pluş, păpuşi marionete,
jucării umplute.
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, publicitate, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, facturare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, 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, publicitate exterioară.
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41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de divertisment, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore.
42. Design de arte grafice, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
găzduirea site-urilor (site-uri web), design de
cărți de vizită.

───────

(210) M 2020 09278
(151) 21/12/2020
(732) NOPARTYBOYS SRL, BD. 1

DECEMBRIE 1918, BL. 33,
CAMERA 1, JUDETUL MEHEDINTI,
ORSOVA, 225200, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

NO PARTY BOYS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01

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

9. Filme cinematografice, expuse, compact-
discuri (audio-video), fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
filtre pentru utilizare în fotografie, ochelari
de protecţie pentru sporturi, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, discuri de pick-up/
discuri de înregistrare audio, măşti de protecţie,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, huse pentru laptopuri, ochelari, casete

cu jocuri video, DVD playere, filtre pentru
utilizare în fotografie, avertizoare luminoase
(semnale luminoase), discuri de pick-up/discuri
de înregistrare audio, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi de înregistrare
audio, huse pentru telefoanele inteligente,
discuri, magnetice.
10. Păpuşi gonflabile (păpuşi pentru sex).
11. Brichete pentru aprinderea gazului, brichete
cu gaz, brichete.
14. Aliaje din metale preţioase, amulete
(bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
butoni de cămaşă, diamante, cercei, figurine din
metale preţioase/statuete din metale preţioase,
bijuterii, ceasuri.
16. Benzi desenate, postere.
18. Umbrele de soare, umbrele.
21. Căni.
25. Șorţuri (îmbrăcăminte), bandane (fulare),
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi tip
boxeri, șepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, articole de acoperit capul pentru purtare,
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
îmbrăcăminte de stradă, şosete, maieuri sport,
ciorapi, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
turbane, chiloţi, lenjerie de corp/desuuri, veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, etichete
din material textil, ghete, cravate, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), sandale
de baie, papuci de baie, halate de baie,
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
chiloţi tip boxeri, sutiene, rochii, încălţăminte,
mănuşi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii
tip pulover/rochii tip salopetă, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din latex,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, eşarfe
pentru cap, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, pantofi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă.
26. Șireturi pentru pantofi.
28. Jocuri, jucării de pluş, păpuşi marionete,
jucării umplute.
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, publicitate, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, facturare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
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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, publicitate exterioară.
41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de divertisment, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore.
42. Design de arte grafice, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
găzduirea site-urilor (site-uri web), design de
cărți de vizită.

───────

(210) M 2020 09280
(151) 21/12/2020
(732) PISTRELO S.R.L., STR. ARH. ION

MINCU, NR. 16, BL. 16, ET. 2, AP.
11, JUD. VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

DC SUMMER BEACH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:

43. Servicii oferite de baruri, snack-baruri, baruri
de cocteiluri, servicii ale barurilor, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
închiriere de șezlonguri, închiriere de șezlonguri
de plajă cu acoperiș împletit.

───────

(210) M 2020 09281
(151) 21/12/2020
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

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

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09282
(151) 21/12/2020
(732) FERENC FODOR, STR.

CARPENULUI, NR. 91, JUDEŢ
ALBA, LOC. PÎCLIȘA , ALBA,
ROMANIA
NICOLAE-VIOREL BREŞFELEAN,
INT. VISINULUI, NR. 5, SC. B, AP.
17, JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,
BISTRIȚA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
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)

ROADBOOK ADVENTURE
CHALLENGE ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 02.01.08; 06.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Activități sportive, servicii sportive, pregătire
sportivă, organizarea turneelor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, activități
sportive și culturale, coordonare de evenimente
sportive, organizare de turnee sportive, activități
sportive și de recreere, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizare de evenimente
și concursuri sportive, servicii de divertisment
sub forma de evenimente sportive, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și

sportiv, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, coordonare de evenimente
sportive.

───────

(210) M 2020 09283
(151) 21/12/2020
(732) DAS SENSE SOCIETY SRL, STR.

FRANARULUI NR.37, CAMERA 3
IN SUPRFATA DE 16 MP, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

băcănia faină

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

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

(591) Culori revendicate: albastru, maro,
galben, portocaliu, verde, negru, alb
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minerale și carbogazoase si alte bauturi
nealcoolice.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
43. Servicii de cazare temporară, restaurante,
servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 09284
(151) 21/12/2020
(732) HELP NET FARMA SA, STR,

PICTOR ROSENTHAL, NR
14, ETAJ 2, AP 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 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)

Help Net Helpline

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.09.16; 27.05.01; 27.05.17

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru

tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecției, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a țesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncției erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse și
preparate farmaceutice pentru cloasmă, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curățare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse și preparate
farmaceutice pentru pete de sarcină, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcină, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele în timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
în scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate în scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conțin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic și pentru
persoanele în convalescență, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice și
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice și minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe bază de vitamine, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice de uz medical,
suplimente pe bază de plante, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
probiotice, suplimente alimentare, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi, suplimente

(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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dietetice care conțin oligoelemente, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
minerale dietetice de uz uman, suplimente
dietetice pentru oameni și animale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente nutritive care conțin în
principal zinc, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente cu colostru,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
homeopate, suplimente nutritive din amidon
adaptate pentru uz medical, produse igienice
pentru medicină, dietetice (substanțe - de
uz medical), alimente pentru sugari, alimente
pentru copii și sugari, plasturi, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinților, materiale
stomatologice pentru confecționarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziții farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanțe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate și substanțe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea părului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale și
farmaceutice.

35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, 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 ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, publicitate
și marketing, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de intermediere comercială, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de comerţ, servicii de
vanzare cu amanuntul, ridicata şi online în
legatură cu produsele din clasa nisa 5.
38. Transmisie de informații și imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmitere de date printr-o rețea
de telecomunicații, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe bază
de prescripție medicală, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, consultanță și servicii
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de informații despre produse medicale, servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a frumuseții,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consulțatii în domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, îngrijire
medicală, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2020 09285
(151) 21/12/2020
(732) HELP NET FARMA SA, STR.

PICTOR ROSENTHAL, NR
14, ETAJ 2, AP 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 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)

Help Net Helpline

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.16

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse

farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecției, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a țesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncției erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse și
preparate farmaceutice pentru cloasmă, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curățare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse și preparate
farmaceutice pentru pete de sarcină, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcină, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele în timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
în scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate în scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conțin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic și pentru
persoanele în convalescență, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, suplimente alimentare, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice și
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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suplimente vitaminice și minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe bază de vitamine, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice de uz medical,
suplimente pe bază de plante, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi, suplimente
dietetice care conțin oligoelemente, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
minerale dietetice de uz uman, suplimente
dietetice pentru oameni și animale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente nutritive care conțin în
principal zinc, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente cu colostru,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
homeopate, suplimente nutritive din amidon
adaptate pentru uz medical, produse igienice
pentru medicină, dietetice (substanțe - de
uz medical), alimente pentru sugari, alimente
pentru copii și sugari, plasturi, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinților, materiale
stomatologice pentru confecționarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziții farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanțe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate și substanțe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea părului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,

preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale și
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, 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 ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, publicitate
și marketing, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de intermediere comercială, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de comerţ, servicii de
vânzare cu amănuntul, ridicata şi online în
legatură cu produsele din clasa nisa 5.
38. Transmisie de informații și imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmitere de date printr-o rețea
de telecomunicații, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe bază
de prescripție medicală, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
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furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, consultanță și servicii
de informații despre produse medicale, servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a frumuseții,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consulțatii în domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, îngrijire
medicală, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2020 09286
(151) 21/12/2020
(732) S.C. FABRICA DE ASIGURARI

(540)

Fabrica de Asigurări

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (închirierea
de 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, 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, 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 fiscala,
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 virtual, 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

BROKER DE ASIGURARE S.R.L.,
STR. CHARLES DE GAULLE,
NR.15, BIROUL NR. 19, ETAJ
13, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU, 8E,
BL. 9, AP. P03, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

447

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, 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.

───────

(210) M 2020 09288
(151) 22/12/2020
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG, WERFTSTRASSE
9, 30163 HANNOVER, GERMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Protect by Herlitz

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.13.25

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

3. Produse pentru curățenie și igienă personală,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
geluri hidratante (produse cosmetice), creme,
loțiuni și geluri hidratante pentru uz cosmetic.
5. Dezinfectante folosite pentru igienă, geluri
antibacteriene, dezinfectanți și antiseptice, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool.

9. Articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor.

───────

(210) M 2020 09289
(151) 22/12/2020
(732) SC BRAFLEX SRL, STR. GEN.

EREMIA GRIGORESCU NR. 6,
JUDETUL BRASOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BRAFLEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:
7. Roboți industriali, generatoare de curent,
generatoare de electricitate, foarfecă de
descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
pompe, compresoare și suflante (mașini),
aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare
și scări rulante, vinciuri, transportoare și benzi
rulante, roboți pentru manevrarea barelor, roboți
pentru transferul pieselor de prelucrat, role sub
formă de componente a liniilor de ambare
(mașini), roți de transmisie care includ lagăre
(componente ale mașinilor), separatoare de
tablă (mașini), separatoare robotice, mașini de
sortat pentru industrie, tambure de înfășurat
furtunuri, trolii (mașinide ridicat), platforme de
lucru autopropulsate, platforme de lucru cu
acționare electrică, platforme de lucru la înălțime,
platforme hidraulice autopropulsate, platforme
mobile (electrice), roboți de manipulare
automatizați pentru încărcarea și descărcarea
de produse, roboți de transport, roboți
pentru alimentare cu piese de prelucrat,
mecanisme de deschidere și închidere, mașini
pentru manipularea containerelor, mașini pentru
paletizare, mașini pentru ridicarea greutăților,
mașini pentru sortarea loturilor, mașini pentru
stabilizarea paleților, mașini pentru transportul

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#ED1C24), albastru (HEX #0033A1),
alb (HEX #FFFFFF)

(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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paleților, mașini transportoare, mecanisme
robotice pentru transportare, motoare de troliu,
paletizoare (mașini), mașini de transport, mașini
pentru încărcare, mașini de împachetat, mașini
de ambalare, mașini de bobinat, mașini de
derulare, mașini de divizat, mașini de sortare,
altele decât cele pentru bani, mașini de stivuit,
mașini de încărcare, aparate de manipulare
(încărcare și descărcare), manipulatoare
(mașini), manipulatoare industriale (mașini),
mașini de alimentare, mașini de alimentare
pentru prese, mașini de împachetat, mașini
pentru împachetat, depaletizatoare (mașini),
derulatoare de bobine (mașini), dispozitive
de bobinat (mecanice), dispozitive de
fixare a pieselor de prelucrat (mașini),
dispozitive de încărcare pentru ambalarea
bunurilor, dispozitive pentru schimbarea paleților
pentru mașini unelte, echipamente pentru
manipularea materialelor, bobine acționate cu
arc, bobine pentru furtun de aer (mecanice),
alimentatoare oscilante (mașini), alimentatoare
pentru cazane de mașini, alimentatoare
radiale(mașini), mașini pentru ambalat, aparate
de manipulare automată, aparate robotizate
pentru manipularea materialelor, benzi rulante,
unități de comandă și control al procesului
(mecanice), unități de comandă și control
al procesului (pneumatice), ustensile pentru
mașini-unelte, vibratoare (mașini) de uz general,
mașini pentru vopsit, aparate de vulcanizare,
vârfuri de scule percutante pentru mașini,
unelte (organe de mașini), unelte electrice
portabile, unelte hidraulice, unelte industriale
pneumatice, unelte mecanice, unelte modulare
pentru mașini, unelte pentru mașini-unelte,
unelte pneumatice, unelte pneumatice (mașini),
unelte rotative (mașini), unelte utilizate cu
mașini-unelte, unități de comandă și control
al procesului (hidraulice), tije canelate (piese
pentru mașini), tocătoare (mașini), unelte
acționate cu motor, unelte acționate electric,
unelte acționate mecanic, unelte electrice, roboți
pentru mașini-unelte, scule electrice, stații de
prelucrare cu comandă numerică prevăzute
cu un schimbător automat de unelte, mașini
suflante, prese cu acționare pneumatică, prese
de asamblaj, prese de plăci fibrolemnoase
(mașini), prese pentru prelucrarea substanțelor
chimice, mașini pentru racordarea rachetelor,
roboți industriali pentru prelucrarea lemnului,
roboți industriali pentru prelucrarea materialelor
plastice, mașini de răsucit șnururi, mori și
mașini de râșnit, mașini-unelte de precizie
sub formă de piese ale unor seturi, mașini
unelte pentru comercializare sub formă de set,
mașini-unelte pentru industria de prelucrare a

materialelor plastice, mecanisme robotice pentru
prelucrarea metalului, mașini și aparate de
procesat și preparat alimente și băuturi, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire
și tratare a suprafețelor, mașini pentru șnuruire,
mașini robotizate de finisare, mașini robotizate
de închidere, mașini tocătoare, mașini-unelte,
mașini-unelte cu comandă numerică, mașini-
unelte cu carbură de wolfram, mașini-
unelte de precizie, mașini-unelte de precizie
pentru prelucrarea materialelor, mașini-unelte de
precizie pentru realizarea mecanizată a pieselor
de prelucrare, mașini pentru placare, mașini
pentru producerea și procesarea materialelor,
mașini pentru prelucrarea foilor de metal, mașini
pentru producerea de recipiente, mașini pentru
producția în masă a dispozitivelor cu afișaj cu
cristale lichide, mașini pentru producție în masă
cu cipuri de memorie, mașini pentru inserarea
de tuburi, de uz industrial, mașini pentru
fabricarea ambalajelor, mașini pentru fabricarea
uneltelor, mașini pentru ascuțire și realizat
matrițe, mașini pentru confecționare de unelte,
mașini pentru desfășurarea tiparelor, mașini
pentru fabricarea matrițelor, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini destinate utilizării
în procesul de fabricație al circuitelor electrice
și electronice, mașini electrice rotative, mașini
folosite la asamblare, mașini de rectificat, mașini
de filtrat, separatoare și centrifuge, mașini de
cusut pentru textile și piele, mașini de făcut chei,
cuțite demontabile folosite la uneltele manuale
cu acționare electrică, cuțite demontabile rotative
(mașini), unelte de prindere pentru fixarea
pieselor în timpul prelucrării, unelte de rabotat
(piese pentru mașini), ungător (mașini), unități
de angrenaj pentru transmiterea de energie
(altele decât cele pentru vehiculele terestre),
unități de angrenaj montate pe arbore (altele
decât cele pentru vehicule terestre), unități de
alimentare pentru mașini de mărunțit, tuburi
carotiere (mașini-unelte), transmisii diferențiale
pentru mașini, altele decât pentru vehicule
terestre, transmisii pentru mașini, altele decât
pentru vehicule terestre, troliuri acționate pe
bază de motor, tije de piston, tije de împingere
pentru motoare, tije împingătoare (componente
ale motoarelor de autovehicule), lanțuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehicule
terestre), transmisie multiplicatoare în trepte
pentru mașini, altele decât pentru vehicule
terestre, transmisii articulate pentru mașini,
altele decât pentru vehicule terestre, transmisii
de mașini, altele decât pentru vehicule terestre,
tambure de mașini, suporturi de unelte pentru
mașinile de prelucrare a metalelor (componente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

449

ale mașinilor), suporturi magnetice pentru
mașini unelte, suporturi pentru cricuri hidraulice,
suporturi pentru mașini unelte, suspensii pentru
motoare cu ardere internă (piese pentru motoare
cu ardere internă), tacheți pentru motoare,
tambure cu site (componente ale mașinilor),
șuruburi cu bile, șuruburi pentru eliberarea
presiunii sub formă de piese de mașini, supape
hidraulice, supape metalice de siguranță (piese
de mașini), supape de reținere (componente ale
mașinilor), supape de închidere (componente
ale mașinilor), supape (componente ale
pompelor), sisteme de transmisie pentru mașini,
statoare (componente ale mașinilor), șnecuri
de evacuare de aer comprimat (piese pentru
mașini), șnecuri de evacuare de materiale
gazoase (piese pentru mașini), șnecuri de
evacuare de materiale lichide (piese pentru
mașini), șnecuri de evacuare pentru lichide
hidraulice (piese pentru mașini), servomotoare
(componente ale mașinilor), servosupape, șine
de ghidare suspendate (piese pentru mașini),
servomecanisme (componente ale mașinilor),
port-scule (organe de mașini), rotoare, rulmenți
cu ace (componente ale mașinilor), rulmenți cu
bile (componente ale mașinilor), rulmenți pentru
mașini (componente ale mașinilor), rulmenți
pentru motoare (componente ale mașinilor),
rulmenți și bucșe (piese de mașini), roți și șenile
pentru mașini, role camă (piese de mașini),
role de curele de distribuție (părți de motoare),
role pentru transportoare, roți de transmisie
(componente ale mașinilor), roți de transmisie
(părți de motoare cu combustie internă), roți
de transmisie ca piese de mașini, roți de
transmisie cu curea, roți de transmisie de
dinam pentru vehicule, roți de transmisie pentru
curelele de transmisie ale mașinilor industriale,
roți de transmisie pentru curelele de transmisie
electrică ale mașinilor agricole, roți dințate
basculante, altele decât cele pentru vehicule
terestre, roți montate pe arborele cu came,
regulatoare (organe pentru mașini), regulatoare
de motor (componente ale mașinilor), segmenți
de pistoane, piese mecanice de motoare
pentru vehicule terestre, piese pentru tren de
roți dințate, altele decât cele pentru vehicule
terestre, piese turnate din fontă pentru țevi
(piese pentru mașini), pinioane (altele decât
cele pentru vehicule terestre), pinioane de
pornire, altele decât pentru vehiculele terestre,
pinioane pentru arbore cotit, care constituie
componente ale sistemului de distribuție auto,
pistoane (organe de mașini sau de motoare),
pistoane pentru motoarele mașinii, pistoane-
plonjor (piese de mașini), perii (piese de
mașini), organe de transmisie pentru mașini, cu

excepția celor pentru vehiculele terestre, osii
(piese de mașini), osii pentru mașini unelte,
pensete (piese de unelte electrice), pistoane
de motoare, motoare pentru mașini de frezat
și șlefuit, motoare pentru mașini, cu excepția
celor pentru vehicule terestre, motoare electrice
pentru mașini, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), mese de lucru mobile pentru
piese de prelucrat (mașini), mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (piese de mașini),
mese de lucru pentru mașini, mese rotative
pentru mașini-unelte, monturi anti-vibrații pentru
mașini, monturi pentru rulmenți, mecanisme
de acționare pentru mașini, mecanisme de
acționare pentru mașini unelte, matrițe de
cauciuc (părți de mașini), manivele (organe de
mașini), mașini de retezat pentru uz industrial,
mașini de strângere, mașini de înșurubat
buloane, mașini pentru determinarea poziției
pieselor de prelucrat, mecanism ghidare (piese
pentru mașini), mecanisme de acționare (mașini,
unelte), lanțuri de transmisie pentru mașini, altele
decât cele pentru vehicule terestre, legături
de direcție pentru mașini, lubrificatoare (piese
de mașini), magnetouri de aprindere, mandrine
(organe de mașini), mânere folosite ca părți
componente ale mașinilor unelte, lagăre (organe
de mașini), lagăre (organe de mașini sau de
motoare), lanțuri de transmisie, altele decât cele
pentru vehicule terestre, lanțuri de distribuție,
altele decât cele pentru vehicule terestre, lagăre
(componente ale mașinilor), motoare hidraulice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
îmbinări articulate, grupuri electrogene pentru
motoare, gredere (mașini sau piese pentru
mașini), piese de ghidare pentru mașini, garnituri
metalice pentru conducte (piese de motor),
garnituri metalice pentru motoarele vehiculelor,
garnituri metalice pentru tuburi (piese de motor),
garnituri nemetalice pentru motoare de vehicule,
garnituri pentru motoarele cu combustie internă,
fusuri pentru războiul de țesut, garnituri de
chiulasă, garnituri de frână (piese pentru mașini),
flanșe cu ax (piese de motor), dispozitive
pentru indexarea pieselor de prelucrat (piese
pentru mașini), distribuitoare pentru motoare
de vehicule, dispozitive electrice de acționare
pentru mașini, dispozitive electronice de
acționare pentru motoare, dispozitive hidraulice
de comandă pentru mașini, dispozitive hidraulice
de comandă pentru motoare, dispozitive pentru
determinarea poziției pieselor de prelucrat
(piese pentru mașini), dispozitive de acționare
pentru mecanisme, dispozitive de antrenare
pentru utilaje, dispozitive de acționare rotative
și lineare, curele pentru motoare, cuțite
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(organe de mașini), demaroare pentru motoare,
cuplaje pentru mașini, cuplaje pentru mașini-
unelte, curele de mașini, cuplaje (părți
de motoare), culbutoare (componente ale
motoarelor de mașini), culbutoare (componente
ale motoarelor), culbutoare (piese pentru
mașini), culbutoare (piese de motoare), cuplaje
cardanice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, cuplaje cu roți dințate pentru mașini,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
cuplaje de arbori, nu pentru vehicule terestre,
cuplaje de mașini (altele decât cele pentru
țevi), cuplaje de pornire pentru mașini, altele
decât cele pentru vehicule terestre, conducte de
cupru (piese pentru mașini), conducte metalice
de branșare (piese de motor), convertizoare
catalitice, componente de frână pentru mașini,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
colectoare (piese de motor), lanțuri de comandă,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
dispozitive de comandă pentru mașini sau
motoare, cilindri (piese pentru mașini), chiulase
(piese pentru mașini), cilindri de mașini, cilindri
de motoare, carcase de mașini (componente
ale mașinilor), carcase de motor (componente
ale mașinilor), carcase de rulmenți (componente
ale mașinilor), carcase de susținere pentru
mașini (componente ale mașinilor), carcase
pentru bucșe cu bile (componente ale mașinilor),
carcase pentru cutia de viteze (altele decât cele
pentru vehicule terestre), carcase pentru mașini
industriale (componente ale mașinilor), cartere
pentru mașini, motoare, cartere pentru mașini și
motoare, caneluri (evolvente) (piese de mașini),
caneluri (pătrate) (piese de mașini), capete de
fațetare, carburatoare, bujii pentru motoarele de
vehicule, bobine (piese pentru mașini), bobine
pentru mașini, bolț de piston, bride pentru
adaptoarele axului pentru mașini-unelte, bucșe
cu bile, bucșe de arc (piese pentru mașini),
bujii, biele (piese de motoare cu combustie
internă), biele de motor, biele pentru mașini,
blocuri motor (piese pentru mașini), blocuri
motoare pentru automobile, arbori de transmisie
pentru vehicule acvatice, arbori de turbină (piese
pentru mașini), arbori pentru bucșe cu bile,
arbori pentru mașini, arcuri (componente ale
mașinilor), articulații sferice, bancuri de tăiere
pentru fierăstraie ca piese de mașini, cuplaje de
arbori (mașini), arbori cardanici, arbori cu came,
arbori cu came pentru aeronave, arbori cu came
pentru mașini, arbori cu came pentru motoare
de vehicule, arbori cu came pentru vehicule de
apă, arbori cu camă pentru motoare, arbori de
mașini, alții decât cei pentru vehicule terestre,
arbori de transmisie pentru mașini, alții decât
cei pentru vehicule terestre, arbori de transmisie

pentru vehicule aeriene, arbori de transmisie, cu
excepția celor pentru vehicule terestre, cuzineți
antifricțiune pentru mașini, ansambluri pompă-
motor, dispozitive antipoluare pentru motoare,
dispozitive de antrenare (organe de mașini),
aparate de indexare, apărătoare de lanț (piese
de mașini), amortizoare (organe de mașini),
amortizoare de zgomot (piese de mașini),
angrenaje cu melc pentru utilaje, angrenaje
de transmisie pentru mașini, angrenaje pentru
lifturi, angrenaje pentru mașini, ansambluri de
supape metalice (componente ale mașinilor),
ambreiaje pentru mașini, alternatoare pentru
vehicule terestre, actuator (acționări) liniar,
actuator (acționări) hidrostatic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenții de import și export, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de achiziții, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
administrarea vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

───────
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(210) M 2020 09290
(151) 22/12/2020
(732) NARCIS VIVIAN ZĂVOIANU, STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 25,
JUDETUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

FINE FOOD EXPERT
masterpiece gourmet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05

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

35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate cu plata per
click, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
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,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, 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 alimentare cuprinse în
clasele 29 şi 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 texte publicitare.
39. Servicii de distribuţie, distribuţie (transport)
de mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de distribuţie de produse alimentare,
aprovizionarea distribuitoarelor automate,
livrarea bunurilor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
depozitarea de bunuri, furnizarea de informatii
cu privire la serviciile de depozitare, închirierea
de depozite, închirierea containerelor de
depozitare.

───────

(210) M 2020 09291
(151) 22/12/2020
(732) HORNBACH Baumarkt AG,

HORNBACHSTR. 11, BORNHEIM,
76869, GERMANIA

(540)

FĂURAR Lumea
este atelierul tău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.18; 26.11.03;
29.01.13

clase:
16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton și machete arhitectonice, materiale de

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL. 39A,
SC. 1, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 
2,  BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, 
             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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decorare și de artă și suporturi, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole de papetărie și
accesorii educative, produse din hârtie de unică
folosință, produse de imprimerie, hârtie și carton.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, management, în special consultanță
pentru organizarea și conducerea de societăți,
administrație comercială, în special consultanță
pentru probleme legate de personal, lucrări
de birou, servicii de aprovizionare pentru terți
(cumpărare de produse și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata, inclusiv prin internet, precum și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping și
servicii de vânzare online sau prin cataloage
de vânzare prin corespondență în legătură cu
articole de construcție, de bricolaj și de grădină,
produse sanitare, lămpi, preparate pentru albit
și alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire și șlefuire, combustibili de
motor, papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, preșuri, covoare,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, cutii de scrisori, porțelan și sticlărie,
veselă de unică folosință, borcane pentru
conserve, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, pregătire de concursuri în scopuri
publicitare.
41. Educație și divertisment, servicii de editare
și rapoarte, în special publicare și editare de
publicații periodice, reviste (publicații periodice)
și texte, cu excepția celor în scopuri publicitare.

───────

(210) M 2020 09292
(151) 22/12/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Original Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse nealcoolice pentru prepararea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
35. Publicitate.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09293
(151) 22/12/2020
(732) TR IT TEAM SRL, STR. GAFTON

LAZAR NR. 13, BUCURESTI,
050402, ROMANIA

(540)

Curentarie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Combustibili şi materiale (surse) pentru
iluminat.
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2020 09294
(151) 22/12/2020
(732) FISH 99 SRL, SAT VALEA

ARGOVEI, JUD. CALARASI,
COMUNA VALEA ARGOVEI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

NATURA CIBUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Pește, produse pe bază de pește.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferentă în
domeniul piscicol, servicii de analiză și cercetare
industrială în domeniul piscicol.
44. Stații de reproducere piscicolă.

───────

(210) M 2020 09296
(151) 22/12/2020
(732) S.C. BUNEXIM S.R.L., STR.

ARDEALULUI NR. 14, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BUNEXIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Fondante (cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), bomboane
nemedicinale (cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, trufe (produse de cofetărie),
șerbeturi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, pastila (produse de cofetărie),
zefir (produse de cofetărie), jeleuri de fructe
(cofetărie), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale), produse de cofetărie și înghețate,
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
cu gheață, gheață pentru produse de
cofetărie, produse de cofetărie cu înghețată,
mentă pentru utilizare în cofetărie, produse
de cofetărie înghețate (nemedicamentoase),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
esențe folosite pentru produse de cofetărie, trufe
cu rom (produse de cofetărie), suc de fructe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată, bucăți
de zahăr cristal (produse de cofetărie), produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse
de cofetărie congelate pe bază de lactate,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie din înghețată, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
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produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, pastile mentolate (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru uz medical,
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, prăjitură din melasă, prăjitură cu
migdale, prăjitură de malț, batoane de prăjitură,
prăjitură cu pâine, prăjitură învelită în ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură din drojdie
de bere, gustări tip prăjitură din orez, prăjitură
de orez tradițională coreană (injeolmi), prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, torturi, torturi vegane, tort
cu caramel, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, gustări de tip tort de fructe, produse
de patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), amestecuri de patiserie, specialități
de patiserie, scoici de patiserie, prăjiturici uscate
(patiserie), produse de patiserie, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie aromate, foi de patiserie congelate,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, sopapillas (produse
de patiserie, prăjite), preparate aromatice pentru
produse de patiserie, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie
conținând creme și fructe, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
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,
cornuri (produse de patiserie), amestecuri
pentru cornete de înghețată, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac

secuiesc (kurtos kolacs), pâine, pâine proaspătă,
pâine indiană, pâine pita, pâine crocantă, pâine
daneză, pâine nefermentată, pâine prăjită, pâine
integrală, pâine semicoaptă, pâine multicereale,
concentrate de pâine (de uz alimentar), pâine
cu usturoi , pâine de secară, batoane de pâine,
pâine la aburi, biscuiți din pâine, sopapillas
(pâine prăjită), pâine prăjită (biscuiți), pâine
de malț, aluat de pâine, chifle moi (pâine),
hamburgeri în pâine, pâine și chifle, pâine nan
(indiană), amestecuri pentru pâine, pâine fără
gluten, pâine aromată cu condimente, pâine
coaptă în prealabil, pesmet din pâine, pâine
umplută cu fructe, pâine făcută cu drojdie,
amestecuri pentru pâine integrală, rulouri de
pâine daneză, rulouri de pâine umplute, lipii
pentru sandvișuri (pâine), pâine sub formă de
bastoane, cremă de ciocolată pentru pâine,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită în
foi subțiri, pâine cu semințe de soia, pâine cu
bicarbonat de sodiu, gustări care constau în
principal din pâine, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, amestecuri pe bază de
pâine pentru umpluturi, aditivi pentru pâine din
preparate pe bază de cereale de uz alimentar,
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de brutărie, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, publicitate, administrație
comercială, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
publicitate în cinematografe, publicitate și
marketing, organizarea de publicitate, publicitate
pe taxi, publicitate în reviste, publicitate și
reclamă, servicii de publicitate, publicitate cu
răspuns direct, publicitate directă prin poștă,
servicii de publicitate digitală.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport de
marfă, transport terestru de marfă, organizarea
transportului de marfă, depozitare de marfă
după transport, servicii de transport de marfă,
depozitare de marfă înainte de transport,
transport cu vehicule grele de marfă, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

455

transport rutier de marfă, ambalarea, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalare de
alimente, servicii de ambalare, ambalare de
produse alimentare, împachetare și ambalare de
bunuri, servicii de ambalare pe paleti, ambalare
de produse în containere, ambalare de produse
în tranzit, ambalarea de lichide conform comenzii
și specificațiilor.

───────

(210) M 2020 09300
(151) 24/12/2020
(732) COSMETICA AUTO CBN SRL,

STRADA VITICULTORILOR NR. 5,
JUDEȚUL TIMIȘ, GIARMATA VII,
307201, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AUTO CBN AUTO CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 01.01.04

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

37. Servicii de reparație și întreținere pentru
autovehicule.

───────

(210) M 2020 09301
(151) 22/12/2020
(732) ART DENTAL PĂUNEȚ SRL,

STR. DUMITRU COTLON NR. 6,
JUDEȚUL VASLUI, HUȘI, 735100,
VASLUI, ROMANIA

(540)

ART DENTAL by Păuneț

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.14; 03.07.17;
02.09.10

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

44. Servicii stomatologice, servicii de asistență
medicală oferite de o clinică stomatologică.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 185
C), albastru (Pantone 285 C), alb

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
galben,portocaliu, mov
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(210) M 2020 09303
(151) 22/12/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSPORT

BUCUREŞTI STB SA, BD. DINICU
GOLESCU NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010861, ROMANIA

(540)

Bpay CĂLĂTORIE FACILĂ
CU PLATA MOBILĂ

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

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

9. Aparate și instrumente științifice,
de cercetare, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuției sau utilizării energiei electrice,
aparate și 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
funcționează cu fise, case de marcat,
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere.
39. Servicii transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare

industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 09304
(151) 22/12/2020
(732) LUCIAN CALARASU, ALEEA

CIRCULUI NR. 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021103, ROMANIA

(540)

ULTIMA Brewery
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, must de 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
fără alcool, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere îmbogățită cu
minerale, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi pe bază de bere, bere Saison (băutură
nealcoolică), beri aromatizate, beri artizanale,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), Kvass (băutură nealcoolică), bere din
malț, must de malț, vin de orz (bere), înlocuitor
de bere, siropuri pentru băuturi nealcoolice,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, esențe pentru fabricarea
băuturilor, cu excepția uleiurilor esențiale, esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu
sub formă de uleiuri esențiale, esențe pentru
preparat ape minerale aromatizate (nu sub
formă de uleiuri esențiale), extracte de hamei
pentru prepararea unor băuturi, extracte de
must nefermentat, extracte nealcoolice din fructe
utilizate la prepararea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, must
conservat, nefermentat, preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, siropuri pentru
limonadă, pastile pentru băuturi gazoase,
sirop de malț pentru băuturi, sirop de
migdale, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Neutral Black C), roșu (Pantone 185 C)
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pentru prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru preparat ape minerale aromatizate,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, must de struguri, suc
concentrat de fructe, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), suc concentrat de lămâi verzi,
apă cu arome, apă gazoasă (carbonatată),
apă minerală aromatizată, apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă seltzer, apă minerală (care nu este pentru
uz medicinal), apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), bere și produse de bere,
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 09305
(151) 22/12/2020
(732) S.C. ANIAMI'S BOUTIQUE S.R.L.,

STRADA EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU NR. 79, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Aniami's BIJUTERII
DIN AMINTIRI

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.07;
27.05.17

clase:
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole

de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, turmaline (pietre semiprețioase),
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate
cu metale prețioase sau semiprețioase sau
pietre, sau imitații ale acestora, obiecte de
artă din aur emailat, obiecte de artă din metal
(metale prețioase), obiecte de artă din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, portchei fantezie din metale prețioase,
seturi de monede pentru colecționari, trofee
confecționate din aliaje de metale prețioase,
trofee confecționate din metale prețioase, trofee
placate cu aliaje de metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, gablonțuri din
bronz, lingou de aur, monede, mărgele pentru
meditație, mătănii, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
obiecte de artă din argint emailat, aliaje de
argint, aliaje de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de
paladiu, aliaje de rodiu, aliaje de ruteniu, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, brelocuri placate cu metale prețioase,
brățări de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, cutii suvenir din metale
prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenții de import și export.

───────

(591) Culori revendicate: galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09308
(151) 23/12/2020
(732) CARLSBERG A/S, J.C.

JACOBSENS GADE 1,
COPENHAGEN V, 1799,
DANEMARCA

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

(540)

Carlsberg Luma
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri din fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 09309
(151) 23/12/2020
(732) ETEX BUILDING PERFORMANCE

S.A., STR. VULTURILOR,
NR. 98, ETAJ 5-6, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030857, ROMANIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

StratoX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2020 09310
(151) 23/12/2020
(732) VINEXPORT SA FOCSANI, STR.

DIONYSOS NR. 1, JUDETUL
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

AXA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 09312
(151) 23/12/2020
(732) SC ALT ALECO GROUP SRL,

STR. CĂTINEI NR. 14, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 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)

AlecoAir

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.13.25

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

3. Difuzoare cu fitil pentru parfumarea camerei.
(odorizante)
11. Dezumidificatoare, dezumidificatoare
electrice, dezumidificatoare de uz casnic,
dezumidificatoare de uz industrial, purificatoare

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7710 CP, 331 CP)

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, mortar pentru construcții,
ciment, ghips (materiale de construcții), ipsos,
plăci din ghips, ghips pentru repararea fisurilor
din ghips, tencuieli (materiale de construcții).
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de aer, purificatoare de aer industriale,
purificatoare de aer electrice, purificatoare de
aer portabile, purificatoare de aer, de uz
casnic, purificatoare electrice de apă, de uz
casnic, lămpi UV cu halogen pentru vapori de
metale, umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare cu alimentare prin usb pentru
uz casnic, umidificatoare de aer (recipiente de
apă pentru radiatoare de încălzire centrală),
umidificatoare de cameră care conţin apă
şi care sunt amplasate pe radiatoarele de
încălzire centrală, umidificatoare de aer pentru
automobile, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare şi decontaminare, instalaţii de
sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalaţii de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), unităţi cu raze ultraviolete de
sterilizare a apei, de uz casnic, aparate pentru
sterilizarea aerului, instalaţii pentru sterilizare,
aparate portabile pentru sterilizare cu abur,
aparate de sterilizare cu abur, de uz casnic,
aparate de sterilizare cu abur, de uz industrial,
recipiente sub presiune pentru sterilizare,
difuzoare de aer, aeroterme, aeroterme electrice
(de uz casnic), aparate de ae condiţionat
electrice, aparate combinate de încălzire şi
aer condiţionat, aparate de aer condiţionat
pentru ferestre (de uz industrial), filtre de aer
pentru unităţile aparatelor de aer condiţionat,
ventilatoare de aer condiţionat, dispozitive de
inducţie a aerului (aer condiţionat), aparate
mobile de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat portabile, unităţi de aer condiţionat
pentru locuinţe, dispozitive de evaporare pentru
aparate de aer condiţionat, ventilatoare electrice
sub formă de componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat de uz casnic, aparate de aer
condiţionat folosite în transport.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate.
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 difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei, dezumidificatoare, dezumidificatoare
electrice, dezumidificatoare de uz casnic,
dezumidificatoare de uz industrial, purificatoare
de aer, purificatoare de aer industriale,

purificatoare de aer electrice, purificatoare de
aer portabile, purificatoare de aer, de uz
casnic, purificatoare electrice de apă, de uz
casnic, lămpi uv cu halogen pentru vapori de
metale, umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare cu alimentare prin usb pentru
uz casnic, umidificatoare de aer (recipiente de
apă pentru radiatoare de încălzire centrală),
umidificatoare de cameră care conţin apă
şi care sunt amplasate pe radiatoarele de
încălzire centrală, umidificatoare de aer pentru
automobile, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare şi decontaminare, instalaţii de
sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalaţii de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), unităţi cu raze ultraviolete de
sterilizare a apei, de uz casnic, aparate pentru
sterilizarea aerului, instalaţii pentru sterilizare,
aparate portabile pentru sterilizare cu abur,
aparate de sterilizare cu abur, de uz casnic,
aparate de sterilizare cu abur, de uz industrial,
recipiente sub presiune pentru sterilizare,
difuzoare de aer, aeroterme, aeroterme electrice
(de uz casnic), aparate de aer condiţionat
electrice, aparate combinate de încălzire şi
aer condiţionat, aparate de aer condiţionat
pentru ferestre (de uz industrial), filtre de aer
pentru unităţile aparatelor de aer condiţionat,
ventilatoare de aer condiţionat, dispozitive de
inducţie a aerului (aer condiţionat), aparate
mobile de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat portabile, unităţi de aer condiţionat
pentru locuinţe, dispozitive de evaporare pentru
aparate de aer condiţionat, ventilatoare electrice
sub formă de componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat de uz casnic, aparate de
aer condiţionat folosite în transport, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât beţişoare
parfumate (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor sa le vadă si sa le
achiziţioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul 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 si servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, şi anume, pliante,
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
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mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si 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 de agenții de
import-export.
37. Servicii de curăţare a aparatelor de
aer condiţionat, recondiţionarea instalaţiilor
de aer condiţionat, instalare de aparate de
aer condiţionat, reparare de aparate de aer
condiţionat, întreţinerea sistemelor electronice
şi de aer condiţionat, servicii de contractare
pentru instalaţii de aer condiţionat, furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
aparate de aer condiţionat.
40. Închirierea aparatelor de aer condiţionat,
servicii de neutralizare a mirosurilor
(împrospătarea aerului).

───────

(210) M 2020 09313
(151) 23/12/2020
(732) NICORESCU STELICĂ -

PENSIUNE ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, SAT TEMEREȘTI
NR. 80, CAM. 3, JUDETUL TIMIS,
FĂGET, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Grand Marquis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.02

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 09314
(151) 23/12/2020
(732) MARCIP TECH S.R.L., B-DUL

BUCURESTI 16A, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MT Industrial design

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.17;
26.13.01

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

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#c9b037), gri (HEX #b4b4b4)

6. Construcţii metalice transportabile, uşi, porţi,
ferestre şi jaluzele pentru ferestre din metal,
structuri şi construcţii metalice transportabile,
indicatoare şi panouri de informare şi publicitare,
din metal, containere, articole de transport şi
ambalare din metal, statui si obiecte de arta
din metale commune, balustrade metalice,
cabine metalice de baie, cadre metalice
(construcţii), construcţii din oţel, construcţii
metalice, garduri metalice, giruete, marchize
metalice (construcţii), monumente metalice,
pereţi despărţitori din metal, şarpante metalice
pentru construcţii, scăldătoare pentru păsări



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

461

(construcţii metalice), scări din metal, trepte
de scări din metal, trambuline de metal, uşi
metalice, vanguri de metal (părţi de scări), voliere
metalice (construcţii), adăposturi mobile din
metal, adăposturi modulare din metal, adăposturi
pentru bibiclete din metal, afişiere metalice,
arcade din materiale metalice pentru susţinerea
plantelor, balustrade din metal, chioşcuri mobile
confecţionate în principal din metal, foişoare
metalice, garduri de metal, indicatoare şi panouri
de informare şi publicitare, din metal, pergole
din metal, obiecte de artă din metale comune,
bronz (obiecte de artă), statuete din metale
commune, artă murală din metale comune în
3D, decoraţiuni de perete din metale commune,
figurine pentru scopuri decorative confecţionate
din metale commune, piedestaluri metalice
(structuri), sculpturi din metale nepreţioase,
accesorii din metale comune pentru dulapuri,
recipiente metalice de ambalaj, butoaie din
metal, casete metalice, coşuri metalice, cutii din
metale obişnuite, cutii metalice pentru scrisori,
cutii metalice pentru truse de scule (goale),
cutii metalice utilizate pentru depozitare, cutii
metalice pentru băuturi, cutii de scrisori din metal
cu uşiţă, lăzi metalice.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, abajururi,
suporturi de abajururi, aparate de iluminat cu
diode luminescente (LED), aparate şi instalaţii
de iluminat, arzătoare cu incandescenţă, becuri
de iluminat, becuri de lămpi, difuzoare (iluminat),
dulii pentru lămpi electrice, felinare cu lumânări,
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
globuri de lămpi, instalaţii luminoase pentru
pomul de Crăciun, lampadare, lămpi de iluminat,
lustre, numere
luminoase pentru case, plafoniere, proiectoare
de lumina, torţe de semnalizare, aplice
(corpuri electrice de iluminat), candelabre
electrice, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
architectural, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, felinare,
iluminat stradal, instalaţii de iluminat, instalaţii
de iluminat de uz commercial, iluminat pentru
expoziţii, lămpi cu picior, lămpi de birou, lămpi de
buzunar, lămpi alimentate
cu energie solară, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi
decorative.
20. Mobilă și mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de interior, standuri de prezentare,
mobilă living, mobilă dormitor, mobilă bucătărie,
sufragerii, mobilă copii, mobilier pentru holuri,
mobilier baie, mobilier birou, mobilier comercial,
saltele, saltele ortopedice, saltele memory,
saltele superortopedice, saltele cu arcuri
individuale pocket spring, saltele latex, toppere,

scaune, fotolii, canapele, scaune pentru birou,
scaune pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri, mese
living, mese dining, mese bucătărie, masute
cafea, vitrine, canapele living, canapele dormitor,
canapele hol, canapele bucătărie, scaune
conferinţă, scaune vizitator, biblioteci, comode,
oglinzi (mobilier), oglinzi de baie, oglinzi
de perete, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, colțare extensibile, colțare living, coltare
bucătărie, balansoare, şezlonguri, taburete,
dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri, dulapuri
pentru haine, dulapuri cu oglinzi, dulapuri pentru
veselă, mese pliante, scaune pliante, mese
extensibile, paturi, noptiere, paturi metalice,
paturi tapitate, paturi cu sertare, paturi lemn,
paturi boxspring, paturi suprapuse, şifoniere,
unităţi de depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitare (mobilier), mobilier pentru dormitor,
somiere cu arcuri, somiere de pat, scaune
directoriale, scaune relaxare, scaune gaming,
birouri, cuiere de haine (mobilier), dulapuri
pentru pantofi, rafturi, etajere si console, scaune
rabatabile, fotolii masaj, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune casino,
mobilier gradină, scaune gradină, scaune terasă,
scaune înalte pentru bebeluşi, mese terasă,
mese gradină, mobilier de bucătărie, paturi
copii, saltele copii, dulapuri (mobilier) pentru
copii, birouri copii, banei, banchete, poliţe,
mobilier pentru bebeluşi, mese pentru înfășat
și îngrijrea bebeluşului, pătuţuri pentru copii,
mobilier în miniatură confecţionat din lemn,
mobilier în miniatură confecţionat din fibră
de lemn, mobilier pentru depozitare, scaune
sufragerie, scaune pentru cafenea, mese pentru
cafenea, fotolii pentru cafenea, canapele
pentru cafenea, corpuri cu sertare, sertare
(piese de mobilier), divane, paturi matrimoniale,
tăblii de pat, tăblii masă, paturi suspendate,
baze pentru saltea, dulapuri de depozitare
(mobilier) pentru baie, suporturi pentru pantofi,
măsuțe de toaletă, bufete și mese consolă,
mobilier media si tv, canapele modulare, pufuri
(mobilier), canapele textile, canapele piele și
piele artificială, dulapuri încorporate, corpuri
depozitare (mobilier)/sisteme depozitare, unităţi
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaţionale, birouri manageriale, scaune
operaţionale,  scaune  manageriale,  scaune 
zona aşteptare,  canapele  clic-clac,  canapele 
recliner, huse  de  protecţie  pentru  mobilier 
(ajustate), huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier,  panouri  pentru  mobilier,  ţarcuri
(pentru copii), tăblii masă, tetiere (mobilă),
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tejghele de lucru (mobilier), tejghele (mobilier),
pergole (mobilier), pupitre, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), banchete cu
rafturi, containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport, afişaje, standuri şi indicatoare,
nu din metal, picioare pentru mobile, jaluzele
interioare (mobilă), ecrane pentru şeminee
(mobilă).
35. 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 și/
sau online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii și ale terţilor, 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.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, construcţia
standurilor de expoziţii şi magazine,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor
(construcții), amenajarea spaţiilor pentru
magazine (construcții), construcţia standurilor
de expoziţii şi magazine, amenajarea
spaţiilor comerciale (construcții), construcţia de
compartimente modulare de birou, construcţie
de standuri pentru târguri comerciale şi expoziţii,
instalarea mobilei la comandă, servicii de
tapiţare de scaune, canapele, recondiţionare,
reparare şi întreţinere de mobilier, furnizare de
informaţii legate de restaurarea mobile.
40. Asamblare de materiale la comandă pentru
terţi, fabricare la comandă de mobilier, fabricarea
de mobilier pe bază de comandă şi specificaţii
primite de la terţi, matlasare la comandă, servicii
de fabricare de huse detaşabile la comandă,
tâmplărie (producţie la comandă), construcţie la
comandă de clădiri prefabricate, fabricare de
elemente de construcţie din oţel la comandă,
fabricare la comandă de elemente de construcţie
prefabricate.

───────

(210) M 2020 09316
(151) 23/12/2020
(732) CONSTANTIN-ADRIAN

DUMITRESCU, STR. VIOLETELOR
NR. 4, JUDEȚUL ARGEȘ, SAT
GEAMĂNA (COM. BRADU),
ARGEȘ, 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)

CRAMA DUMITRESCU
LEGIONAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri.

───────
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(210) M 2020 09318
(151) 23/12/2020
(732) SC SANMED SRL, STR. MATEI

(540)

SANMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

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, 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, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale 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, 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,
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, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, 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 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,
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,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
statelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, 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, 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 comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
279C)

BASARAB NR. 3, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA
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de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, 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, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
36. 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 agenţie de
colectare a debitelor, servicii de consultanţă în
ceea ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, 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), studii financiare,
servicii financiare, 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, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotaţii
pentru estimare de costuri, multifinanţare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, investiţii
în fonduri, împrumuturi în schimbul titlurilor
de valoare, subscrierea asigurărilor de viaţă,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, procesarea
plăţilor efectuate cu cârdul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cârdul de debit, închirierea
bunurilor imobiliare, management imobiliar,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui cârd de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparaţie (evaluare financiară), servicii bancare
de economisire.

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, închirierea de
telefoane inteligente, 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
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea  conexiunilor  de  telecomunicaţii 
la  o reţea globală  de computere,  servicii 
derutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii  de     teleconferinţă, servicii     de
telefonie, închirierea telefoanelor difuzarea
prin  intermediul  televizorului,  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. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, calibrare (măsurare), 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, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, 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
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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),
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, 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, cercetare mecanică, 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 informaţiei, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacţii de comerţ electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicaţii
software online, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărţi
de vizită, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicaţii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, 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, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.
43. Închirierea sălilor de şedinţe.
44. Servicii de medicină alternativă, 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, servicii de fertilizare in
vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic şi
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
moaşe, îngrijire medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, reabilitarea pacienţilor consumatori
de stupefiante, închirierea instalaţiilor sanitare,
servicii de saună, terapie logopedică, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii de
machiaj.

───────

(210) M 2020 09319
(151) 23/12/2020
(732) VIERU CATALIN, STR. LIVEZILOR

(540)

H 7 CAI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

NR. 15, BL. I, SC. 2, ET. 1, AP. 15,
JUDEȚUL ILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV, ROMANIA
CALOEANU CRISTIAN, STR.
GRIGORE AALEXANDRESCU
NR. 82, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010627, ROMANIA
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(210) M 2020 09324
(151) 23/12/2020
(732) JUSTIȚIE XXI SRL, STRADA BUNĂ

ZIUA NR. 39, BLOC. E7D, SCARA
2, ETAJ 7, AP. 119, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

MY JUSTICE DIGITAL
LEGAL SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.06; 26.11.07;
26.11.08; 29.01.13

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

pentru îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea
de text, sunet, grafice, imagine, fixe şi
animate, software pentru automatizare redactare
documente.
35. Compilarea și sistematizarea informațiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea
de documente (lucrări de birou), gestionarea
computerizată a fișierelor.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare (furnizori de
servicii), transmiterea electronică de mesaje,
date și documente, transmiterea on-line de
documente prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare.
42. Conversia de date sau documente din
suporturi fizice în electronice, conversie de
programe și date computerizate, închiriere
de programe informatice, actualizare de
software de calculator, proiectarea sistemelor de
calculatoare, crearea și dezvoltarea de software
de calculator, analiza sistemelor informatice,
programare pe calculator, găzduire de site-
uri de calculator (site-uri web), instalare de
software de calculator, mentenanță de programe
informatice, automatizare redactare documente,
digitalizarea documentelor, stocarea electronică
a documentelor.
45. Servicii juridice, licențierea drepturilor de
proprietate intelectuală.

───────

(591) Culori revendicate: alb, galben ( HEX
#FFC759), albastru închis (HEX
#132A46)

9. Aplicații software, aplicații mobile
descărcabile , aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile de servicii de cloud
computing, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, drivere pentru
software, instrucțiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare
şi software de calculator, programe pentru
computer (software descărcabil), publicații
electronice descărcabile, software (programe),
softuri educative, software de comunicații,
software video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software, software de reprezentare
tabelară, software pentru comprimarea datelor,
software de realitate virtuală, software de
calculator pentru codificare, software de
prelucrare a datelor, software înregistrat pentru
computere, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (API), software
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(210) M 2020 09327
(151) 23/12/2020
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR. 1, JUDEȚUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL, STR.
PORTULUI NR. 23, NAVROM RIVER,
CAM. 302, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, 800025, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Rotițe Ronțăilă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 29.01.15;
03.05.01; 27.05.07

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

30. Produse de panificatie, covrigi, covrigi
simpli, covrigi cu mac, covrigi cu susan, covrigi
pe sir, covrigi pentru bere, covrigi sarati, covrigei
vanilati, covrigei cu spanac, covrigei cu lapte si
miere, covrigei cu masline, covrigi cu tărâțe fără
sare și fără zahăr, covrigei mini pretzels, drojdie,
praf de copt, scorţişoară (condiment), cuişoare
(condiment), miere, melasa, zahar, cacao, jeleuri
de fructe (dulciuri), fursecuri, fursecuri cu
glazura, fursecuri cu crema, fursecuri umplute,
piscoturi, biscuiti, biscuiti de casa, biscuiti cu
gem, biscuiti cu creme, dulciuri, rulorui, faina,
pufuleti, covrigei, saratele, sticksuri, crochete,
biscuiti aperitiv.
31. Migdale (fructe) proaspete, arahide,
proaspete, seminţe de cereale, neprocesate,
susan comestibil, neprocesat , cereale, cereale
si seminte crude, seminte de in neprocesate,
seminte de susan neprocesate, seminte de mac
neprocesate.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
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 comanda prin posta, publicitate
radio, publicitate televizata, 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 promotionale,
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 comert şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
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 bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata si en-gros,
servicii de agenție de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi si vânzări online, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
publicare de materiale publicitare online, servicii
oniline de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele: produse de
panificatie, covrigi, covrigi simpli, covrigi cu
mac, covrigi cu susan, covrigi pe sir, covrigi
pentru bere, covrigi sărați, covrigei vanilați,
covrigei cu spanac, covrigei cu lapte si miere,
covrigei cu masline, covrigi cu tărâțe fără
sare și fără zahăr, covrigei mini pretzels,
drojdie, praf de copt, scorţişoară (condiment),
cuişoare (condiment), miere, melasa, zahăr,
cacao, jeleuri de fructe (dulciuri), fursecuri,
fursecuri cu glazură, fursecuri cu cremă,
fursecuri umplute, piscoturi, biscuiti, biscuiti
de casa, biscuiti cu gem, biscuiti cu creme,
dulciuri, rulorui, făină, pufuleți, covrigei, sărățele,
sticksuri, crochete, biscuiți aperitiv, migdale

(591) Culori revendicate: mov, alb, 
portocaliu,roșu, negru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

468

───────

(210) M 2020 09332
(151) 23/12/2020
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

MIHAI STAN NR. 18, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Academia Universul Juridic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.07.01; 26.15.03

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale

de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
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
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, 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, 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 cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, 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,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru

(fructe), arahide, proaspete, seminţe de cereale,
neprocesate,  susan comestibil,  neprocesat,
cereale, cereale si seminte crude seminte de in,
seminte de susan, seminte de mac.
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podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09334
(151) 23/12/2020
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

MIHAI STAN NR. 18, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Revista Universul Juridic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.05.25

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,

coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
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
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, 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, 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 cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
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transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, 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,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09339
(151) 23/12/2020
(732) REHAU POLYMER SRL, SOS. DE

CENTURA NR. 14-16, JUD. ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

INSTALATHOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 12.03.25; 01.15.03;
29.01.13

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale de
etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile , nemetalice, folii de protecţie
anti-reflexie pentru geamuri (folii colorate)/folii
de protecţie antiorbire pentru geamuri (folii
colorate), azbest, cabluri din cauciuc, opritoare
de uşi din cauciuc, benzi de etanşare pentru
tâmplări /garnituri de etanşare pentru tâmplărie,
materiale de umplutură pentru rosturile de
dilataţie/umpluturi pentru rosturile de dilataţie,
fibră de sticlă pentru izolare/fibre de sticlă pentru
izolare, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
folii din metal pentru izolare/folii metalice
pentru izolare, inele de etanşare/garnituri
de etanşare, materiale izolatoare, substanţe
pentru izolarea clădirilor împotriva umidităţii,
îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, garnituri
pentru ţevi/garnituri de etanşare pentru ţevi,
mufe pentru ţevi, nemetalice/învelişuri pentru

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR.23, BL.M106,
SC. 4, ET. 4, APT. 117, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, gri 
deschis,alb
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ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele decât
pentru împachetat, materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru ţevi, inele de cauciuc, dopuri
din cauciuc, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre, pături de izolare fonică, ecrane
acustice pentru izolare fonică, plăci de izolare
fonică pentru construcții, structuri nemetalice
pentru reducerea zgomotului (izolare fonică),
structuri nemetalice pentru absorbția zgomotului
(izolare fonică), materiale plastice şi rășini în
formă extrudată pentru utilizare în fabricare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile, colţare,
nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii pentru
ţevi, nemetalice, sticlă pentru construcţii, capace
pentru coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru coşul
de fum, 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, uşi pliante, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, sticlă izolantă pentru
construcţii, ţevi de presiune, nemetalice, sticlă
în plăci (geamuri) pentru construcţii, ţevi
rigide, nemetalice, pentru construcţii, sticlă de
siguranţă, pervaze, nemetalice, geamuri din
sticlă colorată/vitralii, uşi batante, 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, țevi
de plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
robinete de apă, sisteme de control (valve
termostatice) pentru instalații de încălzire, sticlă
antiefracție folosită în construcții.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, întreţinerea şi repararea
arzătoarelor, servicii de tâmplărie, curăţarea
coşurilor de fum, servicii de construcţie,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
întreţinerea şi construcţia conductelor, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, repararea pompelor,
furnizarea informaţiilor legate de reparaţii,
servicii de reparații mobilier, servicii de reparare
mobilier, instalarea de sisteme de țevi, servicii
de consiliere cu privire la repararea instalațiilor
de țevi, întreținere de instalații sanitare, instalare
de echipamente sanitare, lucrări de instalații

sanitare, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, instalarea sistemelor de
încalzire în pardoseală.

───────

(210) M 2020 09342
(151) 23/12/2020
(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
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

PAMPERS HARMONIE
NAPPY PANTS

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

5. Scutece de unică folosinţă confecţionate din
hârtie şi/sau celuloză.

───────
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(210) M 2020 09343
(151) 23/12/2020
(732) REHAU POLYMER S.R.L., SOS.

DE CENTURA NR. 14-16. JUD.
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MONTATHOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 14.07.12

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale de
etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile , nemetalice, folii de protecţie
anti-reflexie pentru geamuri (folii colorate)/folii
de protecţie antiorbire pentru geamuri (folii
colorate), azbest, cabluri din cauciuc, opritoare
de uşi din cauciuc, benzi de etanşare pentru
tâmplărie/garnituri de etanşare pentru tâmplărie,
materiale de umplutură pentru rosturile de
dilataţie/umpluturi pentru rosturile de dilataţie,
fibră de sticlă pentru izolare/fibre de sticlă pentru
izolare, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
folii din metal pentru izolare/folii metalice
pentru izolare, inele de etanşare/garnituri
de etanşare, materiale izolatoare, substanţe
pentru izolarea clădirilor împotriva umidităţii,
îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, garnituri
pentru ţevi/ garnituri de etanşare pentru ţevi,
mufe pentru ţevi, nemetalice/învelişuri pentru

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR.23, BL.M106,
SC. 4, ET. 4, APT. 117, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, gri 
deschis,alb

ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele decât
pentru împachetat, materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru ţevi, inele de cauciuc, dopuri
din cauciuc, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre, pături de izolare fonică, ecrane
acustice pentru izolare fonică, plăci de izolare
fonică pentru construcții, structuri nemetalice
pentru reducerea zgomotului (izolare fonică),
structuri nemetalice pentru absorbția zgomotului
(izolare fonică), materiale plastice şi răşini în
formă extrudată pentru utilizare în fabricare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile, colţare,
nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii pentru
ţevi, nemetalice, sticlă pentru construcţii, capace
pentru coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru coşul
de fum, 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, uşi pliante, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, sticlă izolantă pentru
construcţii, ţevi de presiune, nemetalice, sticlă
în plăci (geamuri) pentru construcţii, ţevi
rigide, nemetalice, pentru construcţii, sticlă de
siguranţă, pervaze, nemetalice, geamuri din
sticlă colorată/vitralii, uşi batante, 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, țevi
de plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
robinete de apă, sisteme de control (valve
termostatice) pentru instalații de încălzire, sticlă
antiefracție folosită în construcții.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, întreţinerea şi repararea
arzătoarelor, servicii de tâmplărie, curăţarea
coşurilor de fum, construcţie, consultanţă în
construcţii, servicii de electricieni, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea uşilor şi ferestrelor, întreţinerea şi
construcţia conductelor, lucrări de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, servicii de
reparații mobilier, servicii de reparare mobilier,
instalarea de sisteme de țevi, servicii de
consiliere cu privire la repararea instalațiilor de
țevi, întreținere de instalații sanitare, instalare
de echipamente sanitare, lucrări de instalații



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

473

sanitare, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, instalarea sistemelor de
încalzire în pardoseală.

───────

(210) M 2020 09346
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Conferințele Universul Juridic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 16.01.13

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decoraţiuni şi materiale
pentru artişti, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperţi (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informaţii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu

informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
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
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu publicaţii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pungi din hârtie şi carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, 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, 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 cărți electronice,
casete video înregistrate, CD-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).

41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, 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,
traducere lingvistică, servicii de traducere,

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

38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
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organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, găzduire de
conţinut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09347
(151) 23/12/2020
(732) BUNEA CONSTANTIN-DORIN,

STR. IOAN PIUARU MOLNAR
NR. 20, SAT SAD, JUD. SIBIU,
COMUNA SADU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

FERMA BUNEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne afumată, carne tocată, carne
sărată, carne uscată, carne congelată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne proaspătă,
carne conservată, carne friptă, carne afumata,
pârjoale din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne de pasăre,
carne de mânzat, carne de curcan, carne uscată
sfărâmată, extracte din carne, conserve de
carne, carne de rață, pateuri din carne, carne
de pasăre supracongelată, produse din carne
congelată, carne de pui deshidratată, carne

prăjită de pui, ragut (tocăniță cu carne), carne
proaspătă de pasăre, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui congelată, carne de vită feliată,
produse din carne preparate, carne de curcan
gătită, carne de pui proaspătă, carne de pasăre
congelată, carne de rață gătită, carne de pasăre
gătită, grăsime din carne de vită, carne de pasăre
de curte, bucăți de carne de pui, umplutură
de carne pentru plăcinte, carne de porc, la
conservă, conserve de carne de pasăre, felii de
carne de oaie, concentrat din carne de vacă,
extracte de carne de pasăre, salate cu carne
de pasăre, chiftele din carne de pui, produse
din carne de miel, pastramă din carne de vită,
friptură de carne de porc, cârnați din carne de
pui, hamburgeri din carne de pui, pateuri pe
bază de carne, înlocuitori de carne de pasăre,
gustări pe bază de carne, bulion de carne de
vițel, pateuri din carne de pui (produs tartinabil),
chiftele din carne de vită, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, produse confiate din carne de rață,
roast beef (friptură de carne la cuptor), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care
conțin în principal carne de pui), conserve din
carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, înlocuitori de
carne pe bază de legume, extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, mâncăruri gătite
care conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), carne de pește uscată,
pește sărat, pește prelucrat, pește afumat,
pește congelat, pește marinat, pește conservat,
pește gătit, pește uscat, chiftele din pește,
conserve de pește, friptură de pește, mâncăruri
din pește, pateuri de pește, file de pește,
cârnați de pește, extracte de peste, pește la



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

475

borcan, pește gătit și congelat, pește (conservat)
(în conserve), alimente refrigerate din pește,
produse alimentare din pește, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, pește fiert și
uscat, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, pește în
ulei de măsline, produse din pește la borcan,
fileuri de pește la grătar, produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, produs tartinabil pe bază
de pește, produs tartinabil pe bază de pește
afumat, uleiuri comestibile obținute din pește
(cu excepția uleiului de ficat de cod), carne de
vânat, cine preambalate constând în principal din
vânat, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate, uleiuri
pentru gătit, uleiuri comestibile pentru glazurarea
alimentelor, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri cu mirodenii, uleiuri de
uz alimentar, uleiuri solidificate pentru alimente,
uleiuri de origine animală de uz alimentar,
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
pastă de ardei conservată, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, caltaboş cu sânge/
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bullion, concentrate de fiertură/concentrate de
bullion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, unt de cacao alimentar,
compoturi, lapte condensat, chiftele din brânză
de vaci, smântână (produse lactate), crochete,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, nuci condimentate,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conserve, usturoi conservat,
gelatină alimentară, castraveciori, nu proaspeţi,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, crevurşti pentru hot dog, humus,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, lapte
de iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi

cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, 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, inele de ceapă,
ceapă, conservată, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, păsări de curte, nu vii,
pastă de fructe presate, lapte acru, stafide,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru
uz culinar, lapte fermentat gătit, varză murată,
seminţe, preparate, preparate pentru supă, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, sucuri vegetale pentru
gătit, salate vegetale, spume vegetale, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
legume, conservate, legume, gătite, legume,
uscate, legume, la conserve, zer, albuş de
ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, branză quark, brânză cottage, băuturi
pe bază de acid lactic, dulcețuri, sosuri de
brânză, sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de
lactate, brânză sub formă de sosuri de înmuiat,
roșii conservate, leguminoase conservate,
căpșuni conservate, soia conservată,
anghinare, conservate, ciuperci conservate,
trufe conservate, legume conservate, cârnați
conservați, cartofi, conservați, prune conservate,
măsline conservate, mazăre conservată, fructe
conservate, ardei conservati, conserve și
murături, supe la conservă, conserve de fasole,
conserve cu legume, legume în conservă, fasole
în conservă, conserve de fructe, conserve din
pește, pește în conservă, roșii în conservă,
spanac la conservă, fructe în conservă, conserve
de legume, porumb dulce (conservat), ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
linte (legume) conservată, măsline preparate,
la conservă, legume feliate, la conservă,
fructe feliate, la conservă, carne de porc
conservată, portocale conservate și turtite,
legume conservate (în ulei).
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
preparate aromatice alimentare, făină de
orz, mix pentru clătite sărate, biscuiţi /
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
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(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, spume de ciocolată, decoraţiuni din
ciocolată pentru torture, paste de ciocolată
cu nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază
de ciocolată, paste de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
condimente, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, 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, orz măcinat, ovăz
măcinat, curry (mirodenie), spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în protein, miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticate, ovăz decorticate, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, ketchup (sos),
clătite kimchi, 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, marţipan, maioneză,
făină nerafinată/făină, plăcinte cu carne, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru uz casnic, sosuri
pentru carne, usturoi mărunţit (condiment),
glazură oglindă, musli, făină de muştar, muştar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiţei, făini de nuci, nucşoară, făină de
ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, zahăr de palmier, clătite, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, piper,
boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, ramen, ravioli, orez, prăjituri de
orez, budincă de orez, gustări pe bază de orez,
pesmeţi, şofran (asezonare), sago, sandvişuri,
sosuri (condimente), produse de asezonare,

griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan (produse
de asezoanare), fulgi de gheaţă cu fasole
roșie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi
(îngheţate), profiterol (produse de cofetărie),
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, capsule
de cafea, umplute, nuga, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, zahăr, sushi, dulciuri, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, sos de roşii, pâine
nedospită, cafea neprăjită, oțet, vafe belgiene,
făină de grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri, sosuri barbecue,
sosuri satay, sosuri pudră, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, praf de sosuri, sosuri de
ciocolată, sosuri pentru pizza, sosuri cu hrean,
sosuri pentru orez, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru pui, sosuri de ciuperci, sosuri
pentru tacos, sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri de carne, sosuri
de fructe, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru pește congelat,
sosuri marinate continand condimente, sosuri
care conțin mirodenii, sosuri care conțin nuci,
sosuri aromatizate cu alune, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, pulpă de legume (sosuri
- alimente), sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate,
sosuri de salată care conțin smântână, arome
sub formă de sosuri deshidratate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, asmățui,
conservat, pizza conservată, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare
pentru conservarea peștelui, pâine proaspătă,
pâine crocantă, pâine integrală, amestecuri
pentru pâine, pâine de malț, batoane de
pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, pâine cu conținut scăzut de
sare, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, cafea, ceai, înlocuitori de
cafea, orez, paste făinoase și tăieței, tapioca
și sago, faină și preparate din cereale, drojdie,
praf de copt, sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, pâine și chifle, pâine cu umplutură,
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pâine cu usturoi, pâine făcută cu drojdie,
amestecuri pentru prepararea pâinii, hamburgeri
(sandvișuri), hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă, hot
dog (sandvișuri), sandvișuri cu carne, înveliș
pentru sandvișuri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne de pui,
pizza congelată, aluat de prăjituri, aluat dospit,
aluat pentru biscuiți, aluaturi pentru napolitane,
amestec pentru aluat de pizza, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, amestecuri condimentate, amestecuri
de cafea, amestecuri de ceai, amestecuri
de copt gata preparate, amestecuri de făină
utilizate pentru copt, amestecuri de înghețată,
amestecuri de patiserie, amestecuri de pizza,
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
gogoși, amestecuri pentru prăjituri, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
congelate, amidoane modificate pentru uz
alimentar (nu medical), arome alimentare, arome
folosite pentru preparea de înghețată (altele
decât esențele eterice sau uleiuri esențiale),
arome naturale pentru înghețate (altele decât
esențele eterice sau uleiurile esențiale), arome
obținute din fructe, arome pe bază de ciocolată,
arome pentru băuturi, arome pentru supe, arome
preparate din carne de pui, arome preparate
din carne, arome preparate din fructe (altele
decât uleiurile esențiale), arome preparate
din legume (altele decât uleiurile esențiale),
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane cu musli, batoane de cereale bogate în
proteine, batoane de înghețată, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți aperitiv,
biscuiți crocanți, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți
cu bezea moale înveliți în ciocolată, care
conțin caramel, biscuiți cu ceapă, biscuiți cu
ceapă sau brânză, biscuiți cu fructe, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de graham, biscuiți de
turtă dulce, biscuiți dulci pentru consum uman,
biscuiți dulci sau sărați, blaturi de pizza,
bomboane, bomboane de ciocolată, bomboane
de ciocolată cu umplutură, bomboane de
mestecat, bomboane fără zahăr, bomboane
moi, bomboane umplute, brioșe, brioșe cu
fructe, budinci gata preparate, preparate pentru
prăjituri, preparate pentru torturi, pricomigdale
(patiserie), produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), preparate

pentru băuturi cu ciocolată, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie înghețate, produse pe bază de
ciocolată, profiteroluri, propolis, pudră de cacao,
pudră de cereale, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri umplute, sandvișuri, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
șerbeturi, sirop de arțar, sirop de ciocolată,
siropuri pentru alimente, siropuri de glucoză
de uz alimentar, snacks-uri crocante, sos
(comestibil), sos concentrat, sos de roșii, sos
iute, spume (dulciuri), spume de desert (dulciuri),
sufleuri, sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tăiței, torturi, trufe (produse de cofetărie), vanilie,
zefir (produse de cofetărie), plăcintă cu carne.
31. Migdale (fructe proaspete), hrană pentru
animale, aranjamente din fruncte proaspete, 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,
cicoare, proaspătă, citrice, proaspete, nuci de
cocos, proaspete, castraveţi, proaspeţi, biscuiţi
pentru câini, bulbi de flori/bulbi pentru plantare,
flori, naturale, nutreţ/hrană pentru animale/furaj,
fructe, proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
usturoi, proaspăt, grăunţe (cereale), grăunţe
pentru consum animal, struguri, proaspeţi, fân,
alune de pădure, proaspete, hamei, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
seminţe de in comestibile, neprocesate, porumb,
turtă de porumb pentru vite, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, plante,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi,
păsări de curte, vii, rubarbă, proaspătă,
orez, neprocesat, tufe de trandafiri, secară,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, arbuşti/
tufe, spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, turbă, naturală/gazon,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, coroane din flori naturale.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

478

32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere, must
de bere, cocktail-uri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor cu excepţia uleiurilor
esenţiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas
nealcoolice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, shandy nealcoolice, preparate
nealcoolice pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
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, şerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri (băuturi), 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 roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică

43. Servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,

globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
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,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri.
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închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, 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, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2020 09348
(151) 24/12/2020
(732) CĂMARA EUROPEI SRL, STR.

TURNULUI NR. 23, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, 550376, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

CĂMARA EUROPEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne afumată, carne tocată, carne
sărată, carne uscată, carne congelată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne proaspătă,
carne conservată, carne friptă, carne afumata,
pârjoale din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne de pasăre,
carne de mânzat, carne de curcan, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, extracte din
carne, conserve de carne, carne de rață, pateuri
din carne, carne de pasăre supracongelată,
produse din carne congelată, carne de pui
deshidratată, carne prăjită de pui, ragut (tocăniță
cu carne), carne proaspătă de pasăre, carne
de vită preparată, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne de pui congelată, carne
de vită feliată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre congelată, carne de rață gătită,
carne de pasăre gătită, grăsime din carne de vită,
carne de pasăre de curte, bucăți de carne de
pui, umplutură de carne pentru plăcinte, carne
de porc, la conservă, conserve de carne de
pasăre, felii de carne de oaie, concentrat din
carne de vacă, extracte de carne de pasăre,
salate cu carne de pasăre, chiftele din carne
de pui, produse din carne de miel, pastramă
din carne de vită, friptură de carne de porc,
cârnați din carne de pui, hamburgeri din carne
de pui, pateuri pe bază de carne, înlocuitori
de carne de pasăre, gustări pe bază de carne,
bulion de carne de vițel, pateuri din carne de pui,
chiftele din carne de vită, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, produse confiate din carne de rață,
roast beef (friptură de carne la cuptor), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care
conțin în principal carne de pui), conserve din
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carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, înlocuitori de
carne pe bază de legume, extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, mâncăruri gătite
care conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), carne de pește uscată,
pește sărat, pește prelucrat, pește afumat,
pește congelat, pește marinat, pește conservat,
pește gătit, pește uscat, chiftele din pește,
conserve de pește, friptură de pește, mâncăruri
din pește, pateuri de pește, file de pește,
cârnați de pește, extracte de peste, pește la
borcan, pește gătit și congelat, pește (conservat)
(în conserve), alimente refrigerate din pește,
produse alimentare din pește, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, pește fiert și
uscat, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, pește în
ulei de măsline, produse din pește la borcan,
fileuri de pește la grătar, produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, produs tartinabil pe
bază de pește, produs tartinabil pe bază de
pește afumat, uleiuri comestibile obținute din
pește (cu excepția uleiului de ficat de cod),
carne de vânat, mâncăruri (cine) preambalate
constând în principal din vânat, mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri preparate care constau integral
sau în principal din vânat, uleiuri comestibile,
uleiuri aromatizate, uleiuri pentru gătit, uleiuri
comestibile pentru glazurarea alimentelor, uleiuri
comestibile folosite pentru gătirea alimentelor,
uleiuri cu mirodenii, uleiuri de uz alimentar,
uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri de
origine animală de uz alimentar, grăsime din
carne de vită (pentru alimente), pastă de ardei
conservată, piure de mere, aranjamente din

fructe procesate, anghinare, conservată, pastă
de pătlăgele vinete/pastă de vinete, bacon
(slănină), fasole, conservată, fructe de pădure,
conservate, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură/bullion,
concentrate de fiertură/concentrate de bullion,
unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, unt de cacao alimentar, compoturi,
lapte condensat, chiftele din brânză de vaci,
smântână (produse lactate), crochete, fructe
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, ulei de măsline extra virgin alimentar,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, nuci condimentate, legume uscate prin
îngheţare/legume liofilizate, fructe, conservate,
fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de
fructe, salate de fructe, coajă de fructe, chipsuri
din fructe, fructe conservate în alcool, gustări
pe bază de fructe, fructe congelate, fructe,
la conserve, usturoi conservat, gelatină de
uz alimentar, castraveciori, gem de ghimbir,
guacamole, şuncă, alune, preparate, crevurşti
pentru hot dog, humus, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, lapte
de iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, 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, inele de ceapă,
ceapă, conservată, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat ca
produs alimentar, păsări de curte, nu vii, pastă
de fructe presate, lapte acru, stafide, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, varză murată, seminţe,
preparate, preparate pentru supă, seu alimentar,
ulei alimentar de floarea soarelui, seminţe
de floarea soarelui, preparate, porumb dulce,
procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din tofu, piure
de tomate, suc de tomate pentru gătit, pastă
de tomate, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, spume vegetale, pastă vegetală de
dovlecel, cremă pe bază de legume, legume,
conservate, legume, gătite, legume, uscate,
legume, la conserve, zer, albuş de ou, yakitori,
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iaurt, legume, procesate, fructe, procesate,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, creme
tartinabile pe bază de legume, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
dulcețuri, brânză sub formă de sosuri de înmuiat,
roșii conservate, leguminoase conservate,
căpșuni conservate, soia conservată,
anghinare, conservate, ciuperci conservate,
trufe conservate, legume conservate, cârnați
conservați, cartofi, conservați, prune conservate,
măsline conservate, mazăre conservată, fructe
conservate, ardei conservati, conserve și
murături, supe la conservă, conserve de fasole,
conserve cu legume, legume în conservă, fasole
în conservă, conserve de fructe, conserve din
pește, pește în conservă, roșii în conservă,
spanac la conservă, fructe în conservă, conserve
de legume, porumb dulce (conservat), ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
linte (legume) conservată, măsline preparate,
la conservă, legume feliate, la conservă,
fructe feliate, la conservă, carne de porc
conservată, portocale conservate și turtite,
legume conservate (în ulei), paste de carne,
paste pentru supă, bacon, cruste de bacon,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
preparate aromatice alimentare, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, biscuiţi / fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
chifle dulci, cocă de tort/aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
zahăr candel cristalizat, bomboane de decor
pentru torturi, caramele (dulciuri)/caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torture, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, 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, orz măcinat, ovăz măcinat, curry

(mirodenie), spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată,
fondante (produse de cofetărie), jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), turtă dulce, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
protein, miere, sandvişuri de hot dog, orz
decorticate, ovăz decorticate, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, ketchup (sos), clătite kimchi,
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, marţipan, maioneză, făină nerafinată/
făină, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), glazură oglindă, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, zahăr de palmier, clătite,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
piper, boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea îngheţatei, praline, propolis/
clei de albine, budinci, ramen, ravioli, orez,
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, pesmeţi, şofran (asezonare),
sago, sandvişuri, sosuri (condimente), produse
de asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanare), fulgi de gheaţă
cu fasole roșie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri de
aluat nefermentat, capsule de cafea, umplute,
nuga, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
zahăr, sushi, dulciuri, tarte, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roşii, pâine nedospită,
cafea neprăjită, oțet, vafe belgiene, făină
de grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), sosuri, sosuri barbecue,
sosuri satay, sosuri pudră, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, praf de sosuri, sosuri de
ciocolată, sosuri pentru pizza, sosuri cu hrean,
sosuri pentru orez, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru pui, sosuri de ciuperci, sosuri
pentru tacos, sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri de carne, sosuri
de fructe, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru pește congelat,
sosuri marinate continand condimente, sosuri
care conțin mirodenii, sosuri care conțin nuci,
sosuri aromatizate cu alune, piureuri de legume



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

482

(sosuri), paste cu legume (sosuri), preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, pulpă de legume (sosuri
- alimente), sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate,
sosuri de salată care conțin smântână, arome
sub formă de sosuri deshidratate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, asmățui,
conservat, pizza conservată, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare
pentru conservarea peștelui, pâine proaspătă,
pâine crocantă, pâine integrală, amestecuri
pentru pâine, pâine de malț, batoane de pâine,
chifle moi (pâine), pâine la aburi, biscuiți
din pâine, aluat de pâine, pâine fără gluten,
pâine coaptă în prealabil, amestecuri pentru
pâine integrală, pâine aromată cu condimente,
biscuiți aperitiv, biscuiți crocanți, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de carne, biscuiți cu aromă
de fructe, biscuiți cu bezea moale înveliți
în ciocolată, care conțin caramel, biscuiți cu
ceapă, biscuiți cu ceapă sau brânză, biscuiți cu
fructe, biscuiți de ciocolată, biscuiți de graham,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți dulci pentru
consum uman, biscuiți dulci sau sărați, blaturi
de pizza, bomboane, bomboane de ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură, bomboane
de mestecat, bomboane fără zahăr, bomboane
moi, bomboane umplute, brioșe, brioșe cu
fructe, budinci gata preparate, preparate pentru
prăjituri, preparate pentru torturi, pricomigdale
(patiserie), produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), preparate
pentru băuturi cu ciocolată, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie înghețate, produse pe bază de
ciocolată, profiteroluri, propolis, pudră de cacao,
pudră de cereale, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri umplute, sandvișuri, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
șerbeturi, sirop de arțar, sirop de ciocolată,
siropuri pentru alimente, siropuri de glucoză
de uz alimentar, snacks-uri crocante, sos
(comestibil), sos concentrat, sos de roșii, sos
iute, spume, spume de desert (dulciuri), sufleuri,
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tăiței,
torturi, trufe (produse de cofetărie), vanilie, zefir
(produse de cofetărie), paste uscate, paste ziti,
paste congelate, paste prăjite, paste alimentare
proaspete, conserve de paste, scoici din paste,
paste din orez, paste din quinoa, paste din

hrișcă, paste de migdale, paste alimentare
făinoase, fermenți pentru paste, paste făinoase
alimentare, paste pentru supe, paste făinoase
umplute, salate de paste, paste de ciocolată,
oțet din vin, produse de cofetărie umplute cu
vin, așchii de lemn naturale prăjite adăugate în
vin pentru intensificarea aromei acestuia, rulade
de bacon, plăcinte cu carne, sosuri de brânză,
sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de lactate,
plăcintă cu carne.

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,
bere (must de -), bere amestecată cu băuturi

31. Migdale (fructe proaspete), hrană pentru
animale, aranjamente din fruncte proaspete, 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,
cicoare, proaspătă, citrice, proaspete, nuci
de cocos proaspete, castraveţi, proaspeţi,
biscuiţi pentru câini, bulbi de flori / bulbi
pentru plantare, flori, naturale, nutreţ / hrană
pentru animale / furaj, fructe, proaspete,
ierburi de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt,
grăunţe (cereale), grăunţe pentru consum
animal, struguri, proaspeţi, fân, alune de
pădure, proaspete, hamei, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, seminţe
de in comestibile, neprocesate, porumb, turtă
de porumb pentru vite, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
proaspete), hrană pentru animalele de
companie, plante naturale, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte,
vii, rubarbă, proaspătă, orez, neprocesat, tufe
de trandafiri, secară, răsaduri, seminţe pentru
plantare / seminţe de plante, susan comestibil,
neprocesat, arbuşti / tufe, spanac, proaspăt,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
turbă, naturală / gazon, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, coroane
din flori naturale, struguri de vin proaspeți,
poșircă (reziduuri de vinificație).
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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),
malţ (bere din -), malţ (must de -), 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, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, aperitive, nealcoolice,
bere, must de bere, cocktail-uri nealcoolice
pe bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, cu
excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas
(băuturi nealcoolice), limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, 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, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri (băuturi nealcoolice), apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de
lapte, siropuri pentru băuturi nealcoolice, siropuri
pentru limonadă, ape de masă, suc de roșii
(băutură), sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi), băuturi din zer, vinuri nealcoolice, vinuri
fără alcool.
33. Aperitive (băuturi alcoolice), băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi
distillate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă, whisky, vin, vin spumant, vin fiert, vin
roșu, vin alb, vinuri spumante, vinuri îmbogățite,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gătit, punci de vin
alcoolic, vin de mure, vin de căpșuni, vin de
fructe, vin de struguri, vinuri de masă, vinuri
spumante naturale, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
băuturi care conțin vin (șprițuri), vin spumant
de struguri, vin spumant de fructe, vin de
acanthopanax (ogapiju), vin de orez galben,
vinuri cu indicație geografică protejată, băuturi
aperitive pe bază de vin, vin tradițional coreean
de orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate
pe bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, vinuri japoneze
din struguri dulci conținând extracte de ginseng
și scoarță de cinchona.
34. Hârtie absorbantă pentru pipele de tutun,
scrumiere pentru fumători, pachete cu hârtii
pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite pentru
trabucuri, carcase pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, muştiucuri pentru ţigări, filtre
pentru ţigări, tabachere, hârtie pentru ţigări,
ţigări care conţin substituenţi de tutun, nu
pentru scopuri medicale, ţigări, trabucuri,
tigări electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
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chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
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,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, servicii de

vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu berea, 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 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., servicii de agenții de import și export.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servire de alimente și băuturi, asigurarea de
hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
informații sub formă de rețete de băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
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banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, 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, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
bucătari personali, bodegi de vinuri, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de
restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 09349
(151) 24/12/2020
(732) ASOCIATIA CULTURALA ATIPIK,

STR. NICOLA VASILE URSU NR.
6, JUDETUL ALBA, COMUNA
HOREA, 517340, ALBA, ROMANIA

(540)

Buturuga Fest
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 09350
(151) 24/12/2020
(732) ASOCIATIA ANTISTATIC, STR.

TRANSILVANIEI NR. 38, ET.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010797,
ROMANIA

(540)

PEPERETE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────

(210) M 2020 09352
(151) 24/12/2020
(732) AYDEN PAN SRL, STR.

PANSELELOR NR. 11, BL. 165,
SC. 2, PARTER, AP. 20, CAM.
7, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

30. Plăcinte cu carne, produse de patiserie,
aluat de patiserie, plăcinte, pizza.
43. Servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2020 09354
(151) 24/12/2020
(732) GSK CONSUMER HEALTHCARE

S.A., ROUTE DE I'ETRAZ,
PRANGINS, 1197, ELVEȚIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

THERASPRAY

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

5. Preparate, substanțe și produse farmaceutice
pentru prevenirea, ameliorarea și/sau
tratamentul gripei, răcelilor, tusei, alergiei și a
altor tulburări respiratorii, dezinfectante, sprayuri
antivirale.

───────

(210) M 2020 09355
(151) 24/12/2020
(732) DALVRABE SRL, STR. CIHEIULUI

NR. 174C, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

BIVIER

(531) Clasificare Viena:
14.01.10; 16.01.14; 27.05.01; 26.01.03

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

9. Huse pentru telefoane inteligente, kituri hand-
free pentru telefoane.

───────

(210) M 2020 09357
(151) 24/12/2020
(732) SERVUS COLLECTION SRL,

STR. SCOLII NR. 22, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SACALASENI,
437280, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SERVUS COLLECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate de duș pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
lumânări de masaj de uz cosmetic.
4. Lumânări, lumânări parfumate, lumânări
pentru masă, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări parfumate pentru aromaterapie, ceară
de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
aranjamente din lumânări, candele (lumânări),
ceară pentru fabricarea de lumânări, lumânări

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri
deschis, gri inchis
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cu repelent pentru insecte, lumânări (iluminat),
lumânări în cutii metalice, lumânări și fitiluri de
lumânări pentru iluminat, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, lumânări utilizate pentru decorarea
torturilor, lumânări votive.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat.

───────

(210) M 2020 09358
(151) 24/12/2020
(732) MD PHARMABEST S.R.L., ȘOS.

MIHAI BRAVU NR. 255, NIVELUL
S 057, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Two

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.10; 29.01.12

clase:
5. Teste de sarcina folosite acasa, preparate
pentru teste de sarcină, folosite acasă
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
teste de sarcina folosite acasa, preparate pentru
teste de sarcină, folosite acasă, teste de
sarcina (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, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
teste de sarcina folosite acasa, preparate
pentru teste de sarcină, folosite acasă, teste
de sarcina, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la teste de sarcina folosite acasa, preparate
pentru teste de sarcină, folosite acasă, teste
de sarcina, 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.
44. Servicii privind efectuarea de teste de
sarcină (servicii medicale).

───────

(210) M 2020 09359
(151) 24/12/2020
(732) LORENA PARTALE, STRADA

ARDEALULUI NR. 12, BL. L33,
SC C, ET. 4, AP. 48, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

BODY BOMB TASTY
FOOD. EPIC BODY.

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

43. Servicii de catering, restaurante (servirea
mesei), catering, inclusiv, în special, având
legătură cu alimentele sănătoase, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet.

───────

(210) M 2020 09360
(151) 24/12/2020
(732) CATANOIU ADRIAN, SAT

CARSOCHEȘTI - CORABITA,
JUDEȚUL VRANCEA, SPULBER,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

FELICITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, bere
fără alcool, ape minerale și gazoase si
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
si sucuri din fructe nealcoolice, siropuri,
siropuri și alte preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, apa gazoasa, limonade, apa
lithia (bogată in litiu), apa minerala (bauturi),
bauturi nealcoolice, apa carbogazoasa, bauturi
racoritoare, ape de masă, ape de izvor, ape
(bauturi), ape potabile, ape cu arome, sucuri,
sucuri groase de fructe, sucuri multifruct, sucuri
de fructe si legume, bauturi cu aroma de
fructe, bauturi de fructe, nectar de fructe,
băuturi cu fructe și legume nonalcoolice, băuturi
de legume nonalcoolice, băuturi izotonice,
băuturi cu vitamine, băuturi cu minerale, bauturi
instant, pudre pentru prepararea băuturilor,
pastile pentru prepararea băuturilor, serbet
(bauturi), esențe pentru prepararea băuturilor,
băuturi nonalcoolice cu extracte de fructe,
băuturi nonalcoolice cu extracte de plante,
cocktail-uri nealcoolice, aperitive nealcoolice,
băuturi nonalcoolice cu pulpă de fructe, băuturi
nonalcoolicecu bucăți de fructe, nectaruri pentru

prepararea băuturilor, băuturi cu zer, băuturi
pentru sportivi, băuturi nonalcoolice cu arome
de ceai, băuturi nealcoolice cu arome de
cafea, băuturi nealcoolice cu arome de cacao,
băuturi nealcoolice cu arome de ciocolata,
băuturi nealcoolice cu arome de hemp, băuturi
racoritoare cu continut caloric scăzut.

───────

(210) M 2020 09361
(151) 24/12/2020
(732) CORNEL CIOCIANU, INT. MAIOR

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

(540)

Casa Albă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, coloranţi,
nuanţatori, vopsele reflectorizante, vopsele
pe bază de apă, vopsele termorezistente,
vopsele lavabile, vopsea lavabila pentru interior,
vopsele anti-coroziune, vopsele contra rugină,
vopsele anti-urină, vopsele ignifuge, vopsele
antistatice, amestecuri de vopsele, coloranți
pentru vopsele, vopsele pentru construcții,
vopsele de hidroizolație, diluanți pentru
vopsele, vopsele de protecție contra căldurii,
vopsele rezistente la apă, vopsele utilizate
pentru prevenirea mucegaiului, produse pentru
conservarea suprafețelor clădirilor (vopsele),
acoperiri hidrofuge (vopsele) folosite în zidărie,

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

ALEXANDRU CAMPEANU NR. 3A,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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vopsele utilizate ca acoperire elastică a fațadelor,
vopsele industriale utilizate pe suprafețele
de beton, straturi de protecție folosite la
acoperișuri (vopsele), vopsele termoplastice
utilizate în marcarea suprafețelor drumurilor,
acoperiri din materiale plastice (vopsele) folosite
în construcții, materiale pentru marcajul rutier
sub formă de vopsele, preparate utilizate
ca acoperiri hidroizolante pentru suprafețele
clădirilor (vopsele), vopsele acrilice pe bază de
apă folosite la zugrăvirea caselor, preparate
(vopsele) care conțin agenți pentru a preveni
atacarea lemnului prin putrezire, lacuri sub formă
de vopsele, diluanți pentru lacuri, aglutinanți
pentru vopsele și chituri, coloranți pentru
beton, coloranți pentru mortar, coloranți pe
bază de apă sub formă de vopsele, coloranți
anticorozivi folosiți la amestecarea vopselelor
pentru alegerea culorii, coloranți pentru lemn,
glazuri (vopsele, lacuri).
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare 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 in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata
de vopsele, vernisuri şi lacuri, coloranţi,
nuanţatori, vopsele reflectorizante, vopsele
pe bază de apă, vopsele termorezistente,
vopsele lavabile, vopsea lavabila pentru
interior, vopsele anti-coroziune, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata de vopsele contra
rugină, vopsele anti-urină, vopsele ignifuge,
vopsele antistatice, amestecuri de vopsele,
coloranți pentru vopsele, vopsele pentru
construcții, vopsele de hidroizolație, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata de diluanți pentru
vopsele, vopsele de protecție contra căldurii,
vopsele rezistente la apă, vopsele utilizate
pentru prevenirea mucegaiului, produse pentru
conservarea suprafețelor clădirilor (vopsele),
acoperiri hidrofuge (vopsele) folosite în zidărie,
vopsele utilizate ca acoperire elastică a fațadelor,
vopsele industriale utilizate pe suprafețele de
beton, servicii de comercializare in spatiu
fizic si/ sau online, cu amanuntul si/sau cu
ridicata de straturi de protecție folosite la
acoperișuri (vopsele), vopsele termoplastice

utilizate în marcarea suprafețelor drumurilor,
acoperiri din materiale plastice (vopsele) folosite
în construcții, materiale pentru marcajul rutier
sub formă de vopsele, preparate utilizate
ca acoperiri hidroizolante pentru suprafețele
clădirilor (vopsele), vopsele acrilice pe bază de
apă folosite la zugrăvirea caselor, preparate
(vopsele) care conțin agenți pentru a preveni
atacarea lemnului prin putrezire, lacuri sub formă
de vopsele, servicii de comercializare in spatiu
fizic si/ sau online, cu amanuntul si/sau cu
ridicata de diluanți pentru lacuri, aglutinanți
pentru vopsele și chituri, coloranți pentru beton,
coloranți pentru mortar, coloranți pe bază de
apă sub formă de vopsele, coloranți anticorozivi
folosiți la amestecarea vopselelor pentru
alegerea culorii, coloranți pentru lemn, glazuri
(vopsele, lacuri), administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 09362
(151) 24/12/2020
(732) SMART EVO TEL, STR. UZINEI

NR. 158 I 12, SAT MĂNĂSTIREA,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, COMUNA
CREVEDIA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

MOBILEJOY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Emițătoare si receptoare wireless, căști, căști
audio, căști stereo, căști auriculare, casti fara
fir, căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
mobile, căști fără fir pentru telefoane inteligente,
boxe portabile, sisteme audio-vizuale, sisteme
electronice de distribuire de semnale audio/
video, ochelari de realitate virtuală, căști
pentru realitate virtuală, acumulatori alcalini,
carcase de acumulatoare, alimentatoare pentru
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acumulatoare, acumulatoare acționate prin
apăsare, acumulatoare (încărcătoare pentru -
electrice), telefoane fără fir, boxe fara fir,
comutatoare fără fir, transmițătoare fără fir,
receptoare fără fir, încărcătoare fără fir, tastaturi
fara fir, aparate telefonice fără fir, aparate de
comunicație fără fir, receptoare (audio, video)
fără fir, amplificatoare de semnal fără fir, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive fără fir
pentru rețele locale, componente de calculator
periferice fără fir, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, boxe, cabluri
pentru boxe, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, cabluri telefonice,
port telefon mobil, prize pentru telefon, huse
pentru telefoane, huse de videocamere, huse
din pânză sau material textil pentru telefoane
mobile, tablete, huse pentru tablete, tastaturi
pentru tablete, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, folii de protecție
pentru tablete, tablete grafice digitale, telefoane,
telefoane inteligente, telefoane mobile, baterii
pentru telefoane, telefoane celulare digitale,
ceasuri inteligente, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, dispozitive mâini
libere pentru telefoane, dispozitive „mâini-libere”
pentru telefoane celulare, dispozitive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, microfoane de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, încărcătoare
electrice, încărcătoare portabile, încărcătoare
usb, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, încărcătoare de rețele
de alimentare, telefoane digitale, telefoane
portabile, telefoane de mașină, etuiuri pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane
mobile, software pentru telefoane inteligente,
difuzoare pentru telefoane mobile, programe
descărcabile pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, camere video pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru tablete, software
pentru tablete, tablete grafice, tablete digitale,
întrerupătoare cu ceas, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, ceasuri
de mână care comunică date la alte dispozitive
electronice, dispozitive de comunicații portabile,
sub formă de ceasuri de mână, cutii pentru
căști, amplificatoare pentru căști, căști in-ear,
aparate pentru înregistrări audio-video, rutere

pentru direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, dispozitive de control pentru navigația
audio-video a mașinii, aplicații de calculator
descărcabile pentru navigația audio-video a
mașinii, aparate pentru descărcarea de date, de
materiale audio și video de pe internet, software
pentru prelucrarea de imagini, grafice, conținut
audio, conținut video și text, încărcătoare pentru
mașini electrice, încărcătoare pentru joystick-
uri, încărcătoare rapide pentru dispozitive
mobile, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, cabluri optice, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri pentru calculatoare, cabluri de
telecomunicații, cabluri pentru modem, cabluri
de microfon, cabluri telefonice electrice,
adaptoare stereo pentru automobile, cablaje
electrice pentru automobile, instalații telefonice
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, 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., căşti fără fir pentru
calculatoare tableta
35. Organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, servicii de comenzi online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de comenzi online computerizate, realizare de
târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitare, oferte pentru licitații
online în numele terților, servicii de administrare
a comunităților online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
administrarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
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bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile.

───────

(210) M 2020 09364
(151) 26/12/2020
(732) ANGELA MADINA IONESCU, STR.

(540)

POLLY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de compoziții muzicale.

───────

(210) M 2020 09365
(151) 27/12/2020
(732) S.C. PEȘTIȘORUL FERICIT S.R.L.,

PIAŢA NAŢIUNILE UNITE NR. 3-5,
BL. B2, SUBSOL, CAM. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
BLOC 52 , SCARA A, ETAJ 5 AP. 18,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

HappyFish

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
03.09.01; 03.09.24

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, baze
de date (electronice), baze de date interactive,
baze de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice, benzi audio digitale pre-înregistrate,
benzi audio preînregistrate, benzi desenate
descărcabile, benzi video pre-înregistrate, non-
muzicale, benzi video preînregistrate care
conțin jocuri, benzi video preînregistrate cu
muzică, broșuri electronice descărcabile, casete
cu bandă înregistrate, casete preînregistrate,
cărți audio, cărți digitale pentru descărcare
de pe internet, cărți electronice, cărți
electronice descărcabile, cărți înregistrate pe
bandă, cărți înregistrate pe disc, cd-uri pre-

BABA NOVAC NR. 15, BL. G15,
SC. 1, PARTER, AP. 4, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031624, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
305C, Pantone 7462C), roșu (Pantone
1805C), alb
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înregistrate (compact discuri interactive), cd-
rom-uri pre-înregistrate, cd-uri pre-înregistrate
cu muzică, casete video pre-înregistrate cu
desene animate, casete video preînregistrate
cu muzică, casete video înregistrate cu
desene animate, cipuri care conțin înregistrări
muzicale, clipuri video preînregistrate, dvd-
uri interactive, desene animate descărcabile,
desene animate sub formă de filme
cinematografice expuse, discuri (înregistrări
audio), discuri compacte video preînregistrate,
discuri optice care conțin muzică, discuri video
pre-înregistrate, discuri video înregistrate cu
desene animate, discuri înregistrate cu conținut
audio, discuri înregistrate cu conținut video,
dvd-uri preinregistrate, dvd-uri preînregistrate
cu jocuri, dvd-uri preînregistrate cu muzică,
felicitări electronice descărcabile pentru a
fi trimise prin poștă, filme cinematografice
expuse, filme cinematografice expuse, filme
descărcabile, filme diapozitive expuse, filme
expuse, filme fotosensibile (expuse), filme
radiografice expuse, altele decât cele de
uz medical, filme reprografice (fotosensibile)
(expuse), filme video descărcabile, hărți
electronice care pot fi descărcate, imagini
grafice descărcabile pentru telefoane mobile,
imagini holografice, înregistrări audio, manuale
de instruire în format electronic, manuale de
pregătire sub formă de programe de calculator,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
microfilme (expuse), modele de realitate virtuală,
muzică digitală care poate fi descărcată de
pe internet, 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, muzică digitală
descărcabilă, partituri electronice, descărcabile,
pelicule fotografice transparente (expuse) pentru
retroproiectoare, plăci fotografice (expuse),
înregistrări de clipuri muzicale, înregistrări
multimedia, înregistrări muzicale, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate,
înregistrări muzicale sub formă de discuri,
înregistrări sonore descărcabile, înregistrări
video, înregistrări video descărcabile, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, planificatoare și
agende descărcabile care se pot tipări, podcast-
uri descărcabile, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile referitoare la jocuri și jocuri
de noroc, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste în domeniul
jocurilor video, publicații electronice interactive
descărcabile, publicații electronice în domeniul

tehnologiei interactive descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații eletronice descărcabile în domeniul
jocurilor video, publicații săptămânale ce pot fi
descărcate în format electronic de pe internet,
reviste electronice descărcabile, serii de cărți
descărcabile pentru copii, serii de înregistrări
audio muzicale, suporturi de înregistrări
muzicale pe bandă magnetică, suporturi media
educative descărcabile, șabloane descărcabile
pentru crearea de prezentări audiovizuale,
sesiuni video, descărcabile, videoclipuri din filme
pre-înregistrate, ziare electronice descărcabile,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
date înregistrate pe suport magnetic, discuri
compacte preînregistrate, discuri de înregistrare
optice, discuri preprogramate, film holografic,
fișiere multimedia descărcabile, holograme,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, microfilme sensibile expuse, suporturi
de date magnetice pre-înregistrate, suporturi de
înregistrare (optice), înregistrări magnetice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, 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 vânzare cu amănuntul în legătură
cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata în legătură cu
jocuri, 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
cumpărarea de servicii de divertisment, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații, 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
telecomunicatii, organizare de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, realizare de
abonamente la pachete de informații, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import
și export, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de telemarketing, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
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38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, asigurarea
accesului la internet protocol tv, asistență
în furnizarea de programe de televiziune
prin cablu, oferită terților, comunicare de
informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme cinematografice prin satelit,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
infomații financiare prin intermediul televiziunii,
difuzare de informații financiare prin radio,
difuzare de informații financiare prin satelit,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, 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 prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, difuzare de programe prin satelit,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare video, difuzarea
de muzică, difuzarea la radio și televiziune,
exploatare de rețele de televiziune prin
cablu, exploatarea infrastructurilor de difuzare,
exploatarea sistemelor de televiziune prin
cablu, furnizare de comunicații prin transmisii
televizive, furnizare de informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, furnizare de informații despre
radiodifuziune, furnizare de informații televizate
legate de radiotelefoane, furnizarea accesului
la televiziune prin aparate de decodare,
furnizarea canalelor de telecomunicații destinate
serviciilor de teleshopping, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, operarea echipamentului
pentru radiodifuziune sonoră, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere și de
televiziune cu plată, radiodifuziune de programe
de televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune sonoră digitală,

terți, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de relații cu publicul, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică și
de telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, publicitate
exterioară (afișaj), afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
compilare de statistici privind publicitatea,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, dezvoltare de conceptii de publicitate,
editare și actualizare de texte publicitare,
difuzarea de date privind publicitatea, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații publicitare, intermediere
publicitară în cinematografe, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție de
material publicitar vizual, producție de reclame
cinematografice, producție de reclame radio,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovare a vânzărilor
prin mijloace audiovizuale, promovare de
evenimente speciale, promovare (publicitate) de
concerte, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, promovarea serialelor (filme) pentru
terți, publicitate, publicitate de tip pay-per-
click (PPC), publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate în cinematografe,
publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate pentru cinematografe, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
servicii de cumpărare de media, servicii
de marketing promoțional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de promovare
și publicitate, 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.
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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, radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (IPTV),
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de transmisie de podcasting, servicii
de radiodifuziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, servicii de transmisie prin
benzi telegrafice, servicii de transmisie prin cablu
și satelit, servicii de transmisii audiovizuale,
servicii interactive de teletext, teledifuziune
prin abonament, teledifuziune simultană prin
rețele globale de comunicare, internet și rețele
fără fir, televiziune prin cablu, transmisie de
imagini prin sateliți, transmisie de podcasturi,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe prin cablu, transmisie de programe
prin cablu și satelit, transmisie de programe
radio, transmisie de webcast-uri, transmisie
radio prin cablu, transmisie video la cerere,
transmisie wireless, transmisie și difuzare
de date, transmisie și difuzare fără fir de
programe de televiziune, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisii video, transmitere de date
audio pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere de programe radio și de televiziune,
transmitere electronică de știri, 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.
41. Educație, divertisment. traducere și
interpretare, adaptări și montaje
cinematografice, consultanță privind producțiile
cinematografice și muzicale, creare de desene
animate, creare de formate pentru filme, creare
de formate pentru programe de televiziune,
dublare de filme, editare de casete audio, editare
de film, editare de filme (fotografice), editare de
fotografii, editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, emisiuni de radio
(programare), furnizarea simultană online a unor
programe de televiziune pe mai multe posturi,

furnizarea simultană online a unor programe
radio pe mai multe posturi, filmarea de microfilme
pentru terți, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
servicii de înregistrare video automată, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, microfilmare, montaj de filme
cinematografice, montaj de programe de
televiziune, montaj de programe radiofonice,
montajul benzilor video, planificarea programelor
de radio și de televiziune, postsincronizare și
dublaj, pregătire de programe radiofonice și de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, prezentare de programe
de radio, prezentare de programe de televiziune,
producere de programe audio, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, producerea unei serii
continue de programe animate de aventură,
producția de emisiuni radiofonice, înregistrări
de muzică nedescărcabile, înregistrări originale
nedescărcabile, înregistrări pe benzi video
(filmare), producția de filme cinematografice,
producție audio și video și fotografie,
producție de animații, producție de benzi
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de clipuri cinematografice animate,
producție de clipuri grafice cinematografice,
producție de divertisment sub formă de casete
video, producție de divertisment sub formă
de programe de televiziune, producție de
divertisment sub formă de seriale de televiziune,
producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de efecte speciale
pentru filme, producție de efecte speciale
pentru radio, producție de efecte speciale
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de film pe dvd
și cd-rom, producție de filme cinematografice
preînregistrate, producție de filme de televiziune
și cinematografice, producție de filme formative,
producție de filme pe bandă video și pe dvd-uri,
producție de filme pentru televiziune, producție
de filme video preînregistrate, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în studiouri, producție de filme și de filme pe
casete video, producție de master-uri audio,
producție de materiale de divertisment audio,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, producție de materiale video
formative, producție de înregistrări audiovizuale,
producție de înregistrări audio și video pe
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suporturi audio și video, producție de înregistrări
master audio, producție de înregistrări sonore
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și/sau video, producție de melodii pentru
filmele cinematografice, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de acțiune în
direct și de animație, producție de programe
de televiziune, producție de programe de
televiziune cu subtitrare, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
spectacole de revistă în fața unui public în
direct, producție de spectacole și filme, producție
de televiziune, producție de videodiscuri pentru
terți, producție de videouri muzicale, producție
și prezentare de programe de radio, producții
de film, altele decât filmele publicitare, producții
de film, televiziune și radio, producții de
operă, programare (organizare de programe)
pe o rețea globală de calculatoare, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
tehnice, punere la dispoziție de studiouri
de înregistrare, realizare de programe de
divertisment radiofonic, regizare de filme, alta
decât de filme publicitare, selectare și compilare
de muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terți, servicii ale studiourilor de televiziune,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de animație și efecte speciale pentru
filme și video, servicii de editare audio și video,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
de filmări aeriene, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii de macrofotografie,
servicii de producție de benzi audio, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, servicii de producție de filme,
servicii de înregistrare, servicii de înregistrare
audio și video, servicii de înregistrare video,
servicii de înregistrare și producție audio, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de înregistrări sonore și
video de divertisment, servicii de înregistrări în
studio pentru filme, servicii de producție video,
servicii de studio pentru înregistrarea filmelor
cinematografice, servicii informative cu privire
la filme video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune, servicii oferite
de studiouri pentru repetiții (înregistrări), servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, servicii
pentru producția de filme cinematografice,

servicii pentru producție de divertisment
sub formă de emisiuni de televiziune,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de filme, servicii în producția de
filme cinematografice și telefilme, servicii în
producția de filme de animație, stabilirea
grilei de programe de televiziune (programare),
studiouri de înregistrare, servicii educative
și de instruire, activități de divertisment, și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, agenții de impresariat în
domeniul teatral, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, ateliere organizate în scopuri
culturale, ateliere recreative, servicii oferite
de cinematografe, concerte muzicale pentru
televiziune, concursuri televizate, 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, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, distribuție de
filme, divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de radio și televiziune,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, 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 interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment prin filme, divertisment
radiofonic, divertisment televizat, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, fotoreportaje, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri de divertisment, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri, 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
de filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
informații despre filme, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio
și vizuale, furnizare de informații referitoare
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la programe de televiziune, furnizare de
informații în domeniul muzicii, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe televizate de
știri, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la filme, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, planificarea proiecțiilor
cinematografice, pregătire de emisiuni de
divertisment pentru cinema, pregătire de
programe de știri pentru cinema, pregătirea
de programe documentare pentru cinema,
pregătirea subtitrărilor pentru filme, prezentare
de filme, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, 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,
programe de televiziune prin cablu (programare),
proiecție de filme video, proiecții de filme
cinematografice, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment cinematografic, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de filme cinematografice, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de informații despre programul filmelor,
servicii de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii electronice de ghid de
vizionare tv, servicii jurnalistice în sistem
liber-profesionist, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii privind ghidul
programelor de televiziune, sisteme de
joc (divertisment, educație), spectacole de
televiziune prin satelit, studiouri cinematografice,
subtitrare.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, 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, închirierea hardware-
ului și facilităților pentru calculator, actualizarea
băncilor de memorie pentru sisteme informatice,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
creare de platforme informatice pentru terți,
detectare a defecțiunilor tehnice sub formă de
diagnoză a problemelor la produsele electronice
de consum, dezvoltare de rețele informatice,
dezvoltare de sisteme informatice, dezvoltare de
sisteme pentru prelucrarea de date, dezvoltare
de sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare
de sisteme pentru transmisia de date, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de algoritmi și
de software, diagnoza problemelor la hardware-
ul de calculator folosind un software, exploatare
de date, filigranare digitală (watermarking),
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
întreținere de software de prelucrare a
datelor, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(EDP), monitorizarea sistemelor computerizate
prin acces de la distanță, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea
de software online nedescărcabil, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
proiectare și dezvoltare de aparate fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de aparate, instrumente și echipamente fără
fir pentru transmitere de date, proiectare
și dezvoltare de echipament periferic pentru
calculatoare, proiectare și dezvoltare de sisteme
de afișare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme de introducere de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, proiectare
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și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, proiectare, creare și programare de
pagini web, punerea la dispoziție de instalații
pentru centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică, rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computere, servicii de cercetare
informatică, servicii de configurare a rețelelor
informatice, servicii de diagnostic computerizat,
servicii de proiectare și programare informatică,
servicii de rețele informatice, servicii de transfer
de date, servicii informatice de analiză de date.
45. Acordare de drepturi de autor (servicii
juridice), acordare de licențe (servicii juridice)
în cadrul publicării de software, acordare de
licențe altor persoane pentru utilizarea de
drepturi de proprietate industrială și drepturi de
autor (servicii juridice), acordare de licențe de
proprietate intelectuală în domeniul drepturilor
de autor (servicii juridice), acordare de licențe
pentru personaje de desene animate (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), acordare de
licențe tehnologice, acordarea de drepturi de
licențe pentru producțiile de filme, televiziune și
video (servicii juridice), acordarea de drepturi
de licență pentru filme (servicii juridice),
acordarea de drepturi de licență pentru
producții audio (servicii juridice), acordarea
de drepturi de licență pentru producții video
(servicii juridice), acordarea de drepturi de
licență pentru producțiile de televiziune (servicii
juridice), acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice), acordarea de
drepturi de licență pentru utilizarea fotografiilor
(servicii juridice), acordarea de licențe pentru
drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor (servicii juridice), acordarea de licențe
pentru drepturile de autor pentru difuzarea
de programe de televiziune, acordarea de
licențe pentru drepturile de autor pentru
difuzarea de programe de televiziune prin
cablu, acordarea de licențe pentru jocuri
de calculator (servicii juridice), acordarea de
licențe pentru opere muzicale (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru filme, televiziune
și conținut video (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru programe de radio și de
televiziune (servicii juridice), administrare de
drepturi de autor și drepturi de proprietate
intelectuală, administrarea juridică a licențelor,
asistență juridică la întocmirea contractelor,
asistență pentru litigii asistată de calculator
(servicii juridice), auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,

acordare de licențe de sisteme de comunicații
fără fir (servicii juridice), concesiune de
licențe de spectacole muzicale, consiliere
juridică legată de franchising, consiliere în
domeniul proprietății intelectuale, consultanță
în domeniul managementului proprietății
intelectuale și dreptului de autor, consultanță
în legătură cu respectarea protecției datelor
(servicii juridice), consultanță în probleme de
drepturi de proprietate industrială, consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind protecția
drepturilor de autor, gestionarea drepturilor de
autor, concesiune de licențe de proprietate
intelectuală, licențiere de materiale tipărite
(servicii juridice), închiriere de nume de domeniu
de internet, înregistrare de nume de domenii
pentru identificarea utilizatorilor unei rețele
globale de calculatoare, înregistrarea numelor
de domeniu pentru identificarea utilizatorilor
pe o rețea globală de calculatoare (servicii
legale), protejarea drepturilor de autor, servicii
de acordare a licențelor cu privire la editarea
de muzică, servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, servicii juridice privind
protecția și exploatarea drepturilor de autor
pentru producții de filme, de televiziune, de
teatru și de muzică, servicii juridice referitoare la
exploatarea de drepturi de autor asupra filmelor,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi derivate în legătură cu producțiile de
filme, de televiziune, video și muzicale, servicii
juridice referitoare la exploatarea drepturilor de
transmisie.

───────
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(210) M 2020 09367
(151) 28/12/2020
(732) S.C. MIHAI MATEIAŞ PAZĂ ŞI

PROTECŢIE S.R.L., STRADA
BURGHEA DE JOS NR. 777,
JUDEȚUL ARGEȘ, BUGHEA DE
JOS, 117165, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

P M G MIHAI MATEIAŞ
PAZĂ ŞI PROTECŢIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.03

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

39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor

───────

(210) M 2020 09368
(151) 28/12/2020
(732) SC SAB TEX INTERNATIONAL

SRL, STR. 23 AUGUST NR.
244-24A, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SPICY PEPPER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.09.23;
29.01.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
PMS 193C), maro deschis ( Pantone
17-1128), negru
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(210) M 2020 09369
(151) 28/12/2020
(732) LESAFFRE ROMANIA SRL,

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.
172-176, PLATINUM BUSINESS
& CONVENTION CENTER,
CLADIREA B, SPATIUL B3,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882

(540)

Pâinea Casei Noastre
Gust şi bucurie în fiecare

felie cu maia naturală

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
06.07.08; 25.03.25; 25.01.05

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine.
───────

(210) M 2020 09371
(151) 28/12/2020
(732) UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE

1918 DIN ALBA IULIA, STR.
GABRIEL BETHLEN, NR. 5,
JUDETUL ALBA, ALBA-IULIA,
5665935, ALBA, ROMANIA

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

(540)

UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918
DIN ALBA IULIA

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

9. Software educational, software pentru
master în educație, softuri educaționale
destinate copiilor, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educational de calculator pentru copii,
software pentru studenți.
16. Anuare scolare, anuare (publicații tipărite),
cărți educative, materiale educative tipărite,
materiale educative și didactice, publicații
educative, carduri educative din hârtie sau
carton, programe de studii tipărite, manuale
didactice, manuale destinate instruirii, manuale
de instrucțiuni pentru educație, reviste (publicații
periodice).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si 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),

(591) Culori revendicate: maro deschis, bej
(Pantone 148C), negru (Pantone Black
C), maro închis (Pantone 483C)
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organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, publicitate
on-line într-o reţea informatizată, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor.
41. Academii (educaţie), acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, acreditare (certificare)
de performanţe educaţionale, administrarea
serviciilor educaţionale, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cercetare
în domeniul educaţiei, consiliere şi coaching
cu privire la carieră (consiliere şi asistenţă
cu privire la educaţie), consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire), pregătire
informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere şi informare
privind cariera (asistenţă educaţională şi de
instruire), consultanţă profesională referitoare
la educaţie, consultanţă în domeniul formării
şi perfecţionării, coordonare de evenimente
educative, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, creare (redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, furnizare
(difuzare) de materiale educative, educaţie
vocaţională pentru tineri, educaţie preşcolară,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educaţiei, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informaţii in domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative şi de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărţi educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanţă
privind subiecte academice, servicii specifice
şcolilor (educaţie), sisteme de joc (divertisment,
educaţie), servicii educative oferite de şcoli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
şi educaţie), servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educaţie şi formare în
domeniul muzicii şi divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare

de activităţi educative pentru tabere de vară,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare şi realizare de tâguri cu scop
cultural sau educaţional, organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educaţie, organizare şi găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizarea
şi susţinerea de târguri de educaţie, organizare
de examinări şi teste în domeniul educaţiei,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
înregistrări educative audio şi video, publicare
de calendare de evenimente, publicare de
reviste electronice, publicare de publicaţii
periodice, furnizare de publicaţii electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare şi editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
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de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, furnizare de teste
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de competiţii, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învăţământ în universităţi
sau colegii, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel universitar, servicii
de învăţământ la distantă oferite online,
transfer de know-how (instruire), organizare
de seminarii si conferinte, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor de
divertisment, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații
electronice nedescărcabile, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare și
editare de materiale tipărite, servicii de
educație universitară, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale

furnizate de universități, organizare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, dezvoltare de programe
internaționale de schimb de experiență pentru
studenți, organizare și coordonare de târguri în
scopuri academice, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării
(instruire), servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație
vocațională pentru tineri, educație preșcolară,
furnizarea educației, informatii in domeniul
educatiei furnizate on-line dintr-o baza de
date computerizata sau de pe internet, servicii
educative și de instruire, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de cărți educative, servicii de
consultanță privind subiecte academice, servicii
specifice școlilor (educație), sisteme de joc
(divertisment, educație), servicii educative
oferite de școli, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de competiții
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în
scopuri educative, organizare și conducere de
conferințe educative, realizare de expoziții cu
scopuri educative, organizarea de congrese în
domeniul educației, organizarea de convenții
în scopuri educaționale, organizarea de
demonstrații în scopuri educaționale, organizare
de seminarii pe teme de educație, organizare
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și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizarea și susținerea de târguri
de educație, organizare de examinări și
teste în domeniul educației, stabilirea de
standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee, servicii
educaționale furnizate de colegii, servicii de
educație furnizate prin televiziune, servicii
educaționale furnizate de universități, furnizare
de teste educative, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizare
de competiții, organizare de competiții în
scopul instruirii, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, organizarea de festivaluri
în scopuri educaționale, organizarea de activități
educative destinate studenților, organizarea
de cursuri educative destinate studenților,
servicii de prezentare in scopuri educative,
seminarii educative, dezvoltare de programe
internaționale de schimb de experiență pentru
studenți, organizare și coordonare de târguri
în scopuri academice, servicii universitare,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel universitar, servicii de învățământ la
distanță oferite online, învățământ în universități
sau colegii, organizare de competiții.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare tehnologică, cercetare bacteriologică,
cercetare biologică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinic, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, 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, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de analiză tehnologică,

servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, cercetare științifică
și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
servicii de explorări în domeniul industriei
petroliere, a gazului și miniere, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, cercetare medical,
design grafic pentru materialele promoţionale,
controlul calităţii, 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,
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, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru
furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații
în domeniul tehnologiei științei, servicii de
asistență în domeniul tehnologiei informației,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, servicii tehnologice și
cercetare în acest domeniu, servicii de
informare în domeniul tehnologiei informației,
cercetare în domeniul tehnologiei pentru
procesarea datelor, servicii de consultanță în
domeniul dezvoltării tehnologice, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
dezvoltare de tehnologii de protecție a rețelelor
electronice, servicii de consultanță în materie
de cercetare tehnologică, cercetare în domeniul
tehnologiei de prelucrare a semiconductoarelor,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
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tehnologiei informației, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
motoare, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcții, servicii de
inginerie în domeniul tehnologiei pentru
comunicații, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei mediului înconjurător, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, cercetare științifică și tehnologică
referitoare la cartografierea brevetelor, servicii
de inginerie privind tehnologia de prelucrare a
datelor, servicii de consultanță în materie de
tehnologie de control, servicii de inginerie în
materie de tehnologie a informației, proiectare
și dezvoltare de tehnologii noi pentru alte
persoane, servicii de consiliere tehnologică
privind analiza tehnică a utilajelor, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, consultanță tehnologică în
domeniile producției și utilizării de energie,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, servicii de consultanță și informații
despre arhitectura și infrastructura tehnologiei
informației, furnizare de informații on-line, dintr-
o bază de date electronică sau de pe internet,
în domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-o
tehnologie de deschidere a unei sesiuni unice
pentru aplicații software online

───────

(210) M 2020 09372
(151) 28/12/2020
(732) ANDREIA-ILEANA MURGU, STR.

MONUMENTULUI NR. 4, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SANO-METER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.05.20

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

35. Analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei ca
și cercetarea și proiectarea aferente, proiectare
și dezvoltare hardware și software.
44. Servicii medicale, studii de evaluare a
riscului privind starea de sănătate.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
102c), roșu (Pantone 178C), albastru
(Pantone 7467 C), gri (Pantone COOL
GRAY 11C)
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(210) M 2020 09373
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR. 1,
JUDETUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UMMI - Haute
Levantine Cuisine

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

43. Servicii de restaurant și bar.
───────

(210) M 2020 09374
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR.1,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, SC. AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Amoom
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea magazinelor, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
din domeniul dulciurilor, produselor de bacanie
si vinăriei, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
aceste servicii fiind 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, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta in viitor,

publicitate, promovare, marketing si vanzari
pentru produse de tipul dulciuri, banacanie
si vinarie, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
43. Servicii de restaurant si bar.

───────

(210) M 2020 09376
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR. 1,
JUDEȚUL ILFOV , BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, SC. AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Azooz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Sucuri (băuturi), sucuri carbogazoase,
băuturi carbogazoase aromatizate.

───────

(210) M 2020 09378
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR. 1,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Bedouin Hummus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de fast-
fooduri, servicii de restaurante fast food, servicii
de fast food la pachet.

───────

(740) KEYPI – Agentie de proprietate
intelectuala SRL, STR. TURDA NR. 
127, BL. 2, AP. 91,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 09379
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR. 1,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NOMZ - Comfort Kitchen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 09380
(151) 28/12/2020
(732) AGROVIT SOLIS SRL, STR. CUZA

VODA NR. 247, SAT VILCELELE,
JUD. CALARASI, COMUNA
VILCELELE, 917290, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

CĂŞĂRIA DUNAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2020 09381
(151) 28/12/2020
(732) BLACK SEA OFFSHORE CENTRE

SRL, STR. MIRON COSTIN NR. 45,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
900682, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BSOC BLACK SEA
OFFSHORE CENTRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.01

(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
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.
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,

(740) KEYPI – Agentie de proprietate
intelectuala SRL, STR. TURDA NR. 
127, BL. 2, AP. 91,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
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 09382
(151) 28/12/2020
(732) ALICEUSANPUBLIQUE SRL, STR.

HOREA NR. 6, ETJ. I, AP. 14, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 06634,
CLUJ, ROMANIA

(540)

RETRO FUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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.

───────

(210) M 2020 09384
(151) 28/12/2020
(732) APUSENI MOUNTAINS

RESEARCH CO S.R.L., STR.
MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.49A,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP.3, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

A+PA Skin Cells

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 24.17.05; 24.17.07

clase:
3. Produse pentru toaletă nonmedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz, bleumarin
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09386
(151) 29/12/2020
(732) IONUT ALEXANDRU PETRACHE,

CALEA BUCURESTI, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

alexand.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte.
41. Educație, divertisment și sport, educație,
activități sportive și culturale, educație și
instruire, divertisment, îndrumare.

───────

(210) M 2020 09387
(151) 29/12/2020
(732) L.C. EMPIRE OF DESIGN SRL,

DOTY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

14. Cutii pentru bijuterii, cutii din lemn pentru
bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii, casete
pentru bijuterii şi cutii de pentru ceasuri, casete
pentru bijuterii (sipete sau cutii), cutii pentru
ceasuri, cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii
pentru ceasuri de mână şi ceasornice, cutii
pentru ceasuri (de perete, de mână).
18. Îmbrăcăminte pentru pisici, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru animale,
articole de îmbrăcăminte pentru câini, genți de
transport universale, cutii de transport, lese de
animale, lese pentru animale, jambiere pentru
animale, costume pentru animale, hamuri pentru
animale, zgărzi pentru animale, transportoare
pentru animale (genți), zgărzi pentru animale de
companie, măști de muște pentru animale, lese
pentru animale de companie, zgărzi electronice
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, zgărzi pentru
animale de companie, care conțin informații
medicale, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piei de animale,
geci pentru câini, încălțăminte pentru câini,
zgărzi pentru câini, centuri pentru câini, articole
vestimentare pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, produse din piele brută de ros pentru câini,
lese pentru câini, zgărzi pentru pisici.
20. Căsuţe pentru animale de companie, cuşti
pentru animale de companie, perne pentru
animale de companie, culcuşuri pentru animale
de companie paturi pentru animale de companie,
mobilier pentru animale de companie, culcuşuri
pentru animale de companie, culcuşuri gonflabile
pentru animale de companie, case de joaca
pentru animale de companie, perne pentru
animale de companie.
28. Jucării pentru animale de companie,
jucării pentru traducea sentimentelor animalelor
de companie, jucării pentru animalele de
companie confecţionate din frânghie, jucării
pentru animalele de companie conţinând iarba
mâţei.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

ALEEA LUNCA BRADULUI NR.1,
BLOC H4BIS, SC. C AP.3, SECTOR
3, BUCURESTI, 032715, ROMANIA

9. Huse pentru telefoane, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru telefoane
mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente , folii de protecţie
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecţii de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile.
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(210) M 2020 09388
(151) 29/12/2020
(732) ITV STUDIOS NETHERLANDS

CONTENT B.V., KOOS
POSTEMALAAN 8, HILVERSUM,
1217 ZC, TARILE DE JOS

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

VOCEA ROMÂNIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Înregistrări și descărcări audio și video,
programe de televiziune înregistrate, programe
înregistrate pentru difuzare sau altă transmisie
pe televizor, radio, dispozitive electronice mobile
și pe computere, conținut media descărcabil,
inclusiv material video și filme, programe de
televiziune, jocuri pentru computer, muzică,
imagini și tonuri de sonerii telefonice furnizate
prin internet, linie telefonică, cablu, transmisie
fără fir, serviciu de difuzare prin satelit sau
terestră, podcast-uri (descărcabile), înregistrări,
discuri, benzi, casete, cartușe, carduri și alte
suporturi, toate conținând sau pentru a fi folosite
pentru înregistrări sonore, înregistrări video,
înregistrări multimedia, date, imagini, grafică,
text, programe sau informații, compact discuri
interactive, CD-rom-uri şi DVD-uri, discuri,
CD-rom-uri și DVD-uri preînregistrate, afişe,
fotografii, imagini, articole, bonuri şi bilete on-line
(descărcabile), dicţionare, enciclopedii şi texte
de referinţă electronice on-line descărcabile,
aplicații software pentru computer descărcabile,
aplicații mobile descărcabile, software de
aplicații pentru computer și aplicații mobile
pentru a permite difuzarea, transmiterea,
streaming-ul, vizualizarea, încărcarea,
descărcarea, editarea, afișarea, etichetarea,
partajarea, manipularea, distribuirea, publicarea
(publishing), reproducerea, codarea și
decodarea de medii electronice, conținut
multimedia, materiale video, filme, tablouri,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut generat
de utilizatori, conținut audio și informații prin
internet sau alte rețele de computere și
comunicații, programe de calculator și software
de aplicații mobile pentru televiziune interactivă
și pentru jocuri interactive și concursuri cu
întrebări, software de jocuri video, software
de jocuri pentru computere, programe pentru

jocuri video interactive, discuri pentru jocuri
de computer, programe și software de jocuri
electronice, hardware și software pentru jocuri
de realitate virtuală, software pentru concursuri
cu întrebări pentru computer și pentru aplicații
mobile, software pentru aparate de jocuri
video de tip arcade, software de jocuri de
noroc, software de aplicații pentru jocuri
de noroc, software de aplicații descărcabile
pentru jocuri de noroc, publicații electronice
descărcabile, cărți electronice descărcabile, cărți
audio descărcabile, căști, huse pentru telefoane
mobile, suporturi atașabile de tip pop out pentru
telefoanele mobile, ochelari de soare, rame
pentru ochelari de soare, ochelari cu lentile de
soare atașabile (clip-on), etuiuri pentru ochelari
de soare, măști pentru respirație, altele decât
cele pentru respiraţie artificială.
38. Servicii de transmisiuni și telecomunicații,
difuzare și transmisie de programe de
televiziune, radio, prin cablu, satelit și internet,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), programe de calculator și orice alte
date, transmitere de mesaje, sunet și imagini,
transmisiuni de informații prin sateliți de
comunicații, microunde sau mijloace electronice,
digitale sau analogice, servicii de comunicații
pentru afișarea electronică, digitală și analogică
a informațiilor, mesajelor, imaginilor și datelor,
furnizarea accesului la jocuri electronice pentru a
fi folosite pe dispozitive mobile, inclusiv telefoane
mobile și tablete, transmisii video la cerere,
servicii de transmisii video la cerere limitate (near
video on demand), furnizarea de forumuri online,
chatroom și bloguri pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori, servicii de difuzare prin încărcarea,
descărcarea, capturarea, postarea, prezentarea,
editarea, redarea, streamingul, vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, blogging-
ul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea de medii electronice,
conținut multimedia, materiale video, filme,
imagini, tablouri, text, fotografii, jocuri, conținut
generat de utilizatori, conținut audio și informații
prin internet sau alte rețele de computere și
comunicații, servicii de difuzare pe pagini web,
furnizarea de distribuție de programe digitale de
transmisii audio și video printr-o rețea globală
de calculatoare, toate serviciile de mai sus fiind
disponibile din baze de date computerizate,
internet sau prin alte comunicații, servicii sms,
servicii de transmitere de mesaje text, servicii de
streaming video, audio și de televiziune, servicii
de podcasting, transmisii de podcasturi, servicii
de streaming de conținut audio și video, servicii
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de informații și sfătuire în legătură cu oricare din
serviciile menționate mai sus.
41. Divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune, prin
cablu, prin satelit şi pe internet, producție
și prezentare de programe de televiziune,
spectacole, filme, materiale video, DVD-uri
și discuri cu memorie optică, producţie şi
prezentare de programe de televiziune şi radio,
difuzate prin cablu, satelit şi internet, producţie,
prezentare, distribuţie, vânzare pentru difuzare
de mai multe posturi (syndication) şi închiriere
de programe de televiziune, radio, cablu,
satelit şi internet şi de filme, înregistrări audio,
înregistrări video şi DVD-uri, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau pe internet sau prin
sateliți de comunicaţie, microunde sau alte medii
electronice, digitale sau analogice, organizare,
producţie şi prezentare de evenimente în
scop educativ, cultural sau de divertisment,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ furnizarea on-line de jocuri de calculator
sau printr-o rețea globală de computere,
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc
online, sevicii de jocuri și jocuri de noroc
electronice, inclusiv furnizarea de jocuri online,
în reţele sociale sau prin intermediul unei reţele
mondiale de computere, servicii de jocuri de
noroc, organizarea de divertisment, organizare,
producţie şi prezentare de competiţii, concursuri,
jocuri, spectacole de jocuri, concursuri cu
întrebări, zile de distracţie, expoziţii, spectacole,
spectacole itinerante, evenimente desfășurate
pe scenă, petreceri rave, spectacole de teatru,
concerte, spectacole live şi evenimente cu
participarea publicului, organizare, producție
și prezentare de competiții de interpretare și
spectacole muzicale, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin servicii de
transmisii video la cerere şi video la cerere
limitate (near video on demand), servicii de
divertisment şi educaţionale prin încărcarea,
descărcarea, capturarea, postarea, prezentarea,
editarea, rularea, streamingul, vizualizarea,
previzualizarea, afişarea, etichetarea, blogging-
ul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea, de medii electronice,
conţinut multimedia, materiale video, filme,
tablouri, imagini, fotografii, jocuri, conţinut
generat de utilizatori, conţinut audio şi informaţii
prin internet sau alte reţele de computere
şi comunicaţii, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, publicare de cărți,
reviste, texte (altele decât cele publicitare),
produse de imprimerie și înregistrări, publicare

și furnizare de publicații electronice și publicații
online, inclusiv cărți electronice, ziare, reviste
(periodice), reviste cu benzi desenate, jurnale
(publicații), cărți, manuale de utilizare, materiale
de instruire și didactice, furnizare online de
clipuri video nedescărcabile şi de alte conţinuturi
digitale multimedia care conțin material audio,
video, lucrări de artă şi/sau text de la sau
în legătură cu un serial de televiziune în
desfășurare, servicii de informare şi de sfătuire
în legătură cu oricare din serviciile menţionate
anterior.

───────

(210) M 2020 09389
(151) 29/12/2020
(732) ANCHOR WELD (WUHAN)

TECHNOLOGY CO., LTD, ROOM
A2-34-03, GUANNAN INDUSTRIAL
COMPLEX, EAST LAKE HIGH
TECH, DEVELOPMENT ZONE,
WUHAN, CHINA

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

(540)

TEMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 18.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Argint (aliaje de argint pentru lipit), aliaje de
sudură, sudură (vergele pentru sudură), vergele
metalice pentru lipire şi sudură, vergele pentru
sudură, staniu, aliaje de lipit cu aur, matriţe
metalice pentru turnătorie (mulaj), nicovale.

───────

(210) M 2020 09390
(151) 29/12/2020
(732) S.C. MIDMAR STAR S.R.L.,

CALEA DOBROGEI NR. 267, JUD.
CONSTANȚA, VALU LUI TRAIAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

CRAMA GABAI MOZAIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Murfatlar.

───────

(210) M 2020 09391
(151) 29/12/2020
(732) UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE

1918 DIN ALBA IULIA, STR.
GABRIEL BETHLEN NR. 5, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 510009, ALBA,
ROMANIA

(740) S.C. APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

UAB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software educațional, software pentru
master în educație, softuri educaționale
destinate copiilor, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative

pentru tablete descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educațional de calculator pentru copii,
software pentru studenți.
16. Anuare (publicații tipărite), cărți educative,
materiale educative tipărite, materiale educative
și didactice, publicații educative, carduri
educative din hârtie sau carton, programe
de studii tipărite, manuale didactice, manuale
destinate instruirii, manuale de instrucțiuni
pentru educație, reviste (publicații periodice).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si 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
cu scop publicitar sau comercial, publicitate
on-line într-o reţea informatizată, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor
41. Academii (educaţie), acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, acreditare (certificare)
de performanţe educaţionale, administrarea
serviciilor educaţionale, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cercetare
în domeniul educaţiei, consiliere şi coaching
cu privire la carieră (consiliere şi asistenţă
cu privire la educaţie), consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire), pregătire
informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere şi informare
privind cariera (asistenţă educaţională şi de
instruire), consultanţă profesională referitoare
la educaţie, consultanţă în domeniul formării
şi perfecţionării, coordonare de evenimente
educative, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, creare (redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, furnizare
(difuzare) de materiale educative, educaţie
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vocaţională pentru tineri, educaţie preşcolară,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educaţiei, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informaţii in domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative şi de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărţi educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanţă
privind subiecte academice, servicii specifice
şcolilor (educaţie), sisteme de joc (divertisment,
educaţie), servicii educative oferite de şcoli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
şi educaţie), servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educaţie şi formare în
domeniul muzicii şi divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activităţi educative pentru tabere de vară,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare şi realizare de tâguri cu scop
cultural sau educaţional, organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri

în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educaţie, organizare şi găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizarea
şi susţinerea de târguri de educaţie, organizare
de examinări şi teste în domeniul educaţiei,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
înregistrări educative audio şi video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicaţii periodice,
furnizare de publicaţii electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare şi editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, furnizare de teste
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de competiţii, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învăţământ în universităţi
sau colegii, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel universitar, servicii
de învăţământ la distantă oferite online,
transfer de know-how (instruire), organizare
de seminarii si conferinte, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
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referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor de
divertisment, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție
de filme în scopuri educaționale, producție
de înregistrări educative audio și video,
publicare de publicații periodice, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, publicare
de cărți și periodice electronice online,
publicare și editare de materiale tipărite,
altele decât cele publicitare, servicii de
educație universitară, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, organizare de
competiții, organizare de competiții în scopul
instruirii, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizarea de activități
educative destinate studenților, organizarea
de cursuri educative destinate studenților,
dezvoltare de programe internaționale de
schimb de experiență pentru studenți,
organizare și coordonare de târguri în scopuri
academice, învățământ în universități sau
colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării
(instruire), servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație
vocațională pentru tineri, educație preșcolară,
furnizarea educației, informatii in domeniul
educatiei furnizate on-line dintr-o baza de
date computerizata sau de pe internet, servicii
educative și de instruire, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de cărți educative, servicii de
consultanță privind subiecte academice, servicii
specifice școlilor (educație), sisteme de joc

(divertisment, educație), servicii educative
oferite de școli, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de competiții
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare de
examinări și teste în domeniul educației
42. Cercetare tehnologică, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, cercetare
chimică, servicii de chimie, studii clinic,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
design de arte grafice, 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, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
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tehnologică, servicii de analiză tehnologică,
servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, cercetare științifică
și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
servicii de explorări în domeniul industriei
petroliere, a gazului și miniere, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, cercetare medical,
design grafic pentru materialele promoţionale,
controlul calităţii, 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,
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, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru
furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații în
domeniul tehnologiei științei, servicii de asistență
în domeniul tehnologiei informației, furnizare de
informații tehnologice despre inovații ecologice,
servicii tehnologice și cercetare în acest
domeniu, servicii de informare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, servicii de
consultanță în domeniul dezvoltării tehnologice,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, dezvoltare de tehnologii de
protecție a rețelelor electronice, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică,
cercetare în domeniul tehnologiei de prelucrare
a semiconductoarelor, furnizori de servicii

externalizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru energie, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru motoare, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru comunicații, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, servicii de inginerie
privind tehnologia de prelucrare a datelor, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de inginerie în materie de
tehnologie a informației, proiectare și dezvoltare
de tehnologii noi pentru alte persoane, servicii
de consiliere tehnologică privind analiza tehnică
a utilajelor, servicii de consiliere tehnologică
referitoare la programe pentru calculator,
consultanță tehnologică în domeniile producției
și utilizării de energie, servicii de consultanță în
materie de tehnologie a informației (it), servicii
de consultanță în domeniul calculatoarelor și al
tehnologiei informației, servicii de consultanță
și informații despre arhitectura și infrastructura
tehnologiei informației, furnizare de informații
on-line, dintr-o bază de date electronică
sau de pe internet, în domeniul cercetării
tehnologice, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere a
unei sesiuni unice pentru aplicații software online

───────
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(210) M 2020 09393
(151) 29/12/2020
(732) FILARMONICA "ION

DUMITRESCU", CALEA LUI
TRAIAN NR. 138B, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

FESTIVALUL "TINERE
TALENTE" RÂMNICU

VÂLCEA ORGANIZATOR
FILARMONICA "ION

DUMITRESCU "

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 22.01.15; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08

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

41. Organizare de festivaluri muzicale.
───────

(210) M 2020 09394
(151) 29/12/2020
(732) MAGNET CENTER SRL, STR.

MARTIR COLONEL IOAN UTA, NR.
33, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ETAJ 1, APARTAMENT 7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

MAGNET CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

35. Servicii de comenzi online, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────

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

clase:
7. Aparate de muls, dispozitive electrice de tăiat
gardul viu, foarfece electrice pentru tunderea
gardului viu, motocultivatoare pentru agricultură,
elevatoare pentru agricultură, pulverizatoare
(mașini) pentru agricultură, pulverizatoare
(mașini) pentru aplicarea insecticidelor,
folosite în agricultură, pulverizatoare (mașini)
pentru aplicarea erbicidelor, folosite în
agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
aplicarea fungicidelor, folosite în agricultură,
pulverizatoare pentru utilizare în agricultură
(piese pentru mașini).
11. Panouri (aparate) de încălzire cu infraroșu.
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(210) M 2020 09395
(151) 29/12/2020
(732) SUSTAINABLE VENTURES SRL,

STR. MACIEȘULUI NR. 9, BL. A20,
SC. F, AP. 14, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGA NR. 106, BL. C1,
ET.4, AP.3, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ROMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.07

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

35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
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, 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),
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
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de informaţii competitive,
compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor, analiza
costurilor, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei
de muncă, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby commercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, 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

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#2E2D2D), alb (HEX #F5F5F5), roz
(HEX #E6335D), roz (HEX #EF3463)
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material publicitar, publicitate radio, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, 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, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, optimizarea traficului site-
urilor web, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţi.
41. 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, transfer de know-
how (instruire), sevicii de editare video
pentru evenimente, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronic, servicii de amuzament, servicii de
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
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
cultural, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau cultural, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de buffet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),

închirierea clădirilor transportabile, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 09396
(151) 29/12/2020
(732) UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE

1918 DIN ALBA IULIA, STR.
GABRIEL BETHLEN, NR. 5,
JUDETUL ALBA , ALBA-IULIA,
510009, ALBA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, SIBIU, 550024, SIBIU, ROMANIA

(540)

UAB UNIVERSITATEA
1 DECEMBRIE 1918

DIN ALBA IULIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.01.08; 02.05.17

clase:
9. Software educational, software pentru
master în educație, softuri educaționale
destinate copiilor, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educational de calculator pentru
copii, software pentru studenți, software

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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științific, specimene științifice pentru laborator,
softuri educative, aplicații mobile educative,
suporturi media educative descărcabile, aplicații
educative pentru tablete, aplicații de calculator
educative, software pentru master în educație,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software pentru
crearea de materiale publicitare online pe site-uri
web, programe de calculator pentru accesarea,
rasfoirea si cautarea în bazele de date online.
16. Anuare (publicații tipărite), cărți educative,
materiale educative tipărite, materiale educative
și didactice, publicații educative, carduri
educative, programe de studii tipărite, manuale
didactice, manuale destinate instruirii, manuale
de instrucțiuni pentru educație, reviste (publicații
periodice), carduri educative din hârtie sau
carton, publicații educative, cărți educative,
materiale educative tipărite, echipament pentru
educație/învățământ, materiale educative și
didactice, manuale de instrucțiuni pentru
educație, articole de papetărie și accesorii
educative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si 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,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, servicii privind constituirea
de reţele pentru îmbunătăţirea carierelor,
compilare de date statistice pentru cercetarea
științifică, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
realizare de târguri și expoziții virtuale online

cu scop publicitar sau comercial, 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, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice.
41. Academii (educaţie), acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, acreditare (certificare)
de performanţe educaţionale, administrarea
serviciilor educaţionale, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cercetare
în domeniul educaţiei, consiliere şi coaching
cu privire la carieră (consiliere şi asistenţă
cu privire la educaţie), consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire), pregătire
informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere şi informare
privind cariera (asistenţă educaţională şi de
instruire), consultanţă profesională referitoare
la educaţie, consultanţă în domeniul formării
şi perfecţionării, coordonare de evenimente
educative, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, creare (redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, furnizare
(difuzare) de materiale educative, educaţie
vocaţională pentru tineri, educaţie preşcolară,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educaţiei, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informaţii in domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative şi de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărţi educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanţă
privind subiecte academice, servicii specifice
şcolilor (educaţie), sisteme de joc (divertisment,
educaţie), servicii educative oferite de şcoli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
şi educaţie), servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educaţie şi formare în
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domeniul muzicii şi divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activităţi educative pentru tabere de vară,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare şi realizare de tâguri cu scop
cultural sau educaţional, organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educaţie, organizare şi găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizarea
şi susţinerea de târguri de educaţie, organizare
de examinări şi teste în domeniul educaţiei,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
înregistrări educative audio şi video, publicare
de calendare de evenimente, publicare de
reviste electronice, publicare de publicaţii
periodice, furnizare de publicaţii electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare şi editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea

de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, furnizare de teste
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de competiţii, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învăţământ în universităţi
sau colegii, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel universitar, servicii
de învăţământ la distantă oferite online,
transfer de know-how (instruire), organizare
de seminarii si conferinte, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor de
divertisment, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații
electronice nedescărcabile, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare și
editare de materiale tipărite, servicii de
educație universitară, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
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divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, organizare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, dezvoltare de programe
internaționale de schimb de experiență pentru
studenți, organizare și coordonare de târguri în
scopuri academice, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării
(instruire), servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație
vocațională pentru tineri, educație preșcolară,
furnizarea educației, informatii in domeniul
educatiei furnizate on-line dintr-o baza de
date computerizata sau de pe internet, servicii
educative și de instruire, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de cărți educative, servicii de
consultanță privind subiecte academice, servicii
specifice școlilor (educație), sisteme de joc
(divertisment, educație), servicii educative
oferite de școli, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de competiții
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în

scopuri educaționale, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de lucrări științifice, publicare de
reviste cu informații științifice, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare
și emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, instruire cu privire
la manipularea instrumentelor și aparatelor
științifice de cercetare în laboratoare, seminarii
educative, furnizare de teste educative, instruire
educativă, furnizarea educației, formarea
echipelor (educație), educație și instruire,
administrarea serviciilor educaționale, educație
în domeniul informaticii, servicii de educație
juridică, consiliere în carieră (educație), servicii
de educație universitară, educație în domeniul
sănătății, educație în domeniul lingvistic,
servicii de educație tehnologică, educație,
divertisment și sport, organizare de seminarii
educative, difuzare de materiale educative,
închiriere de materiale educative, publicare de
cărți educative, publicare de texte educative,
cercetare în domeniul educației, organizarea de
concursuri educative, organizare de competiții
educative, publicare de materiale educative,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, furnizare de demonstrații
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente educative, organizare
de simpozioane educaționale, organizare
de verificări educaționale, stabilirea de
standarde educaționale, închirierea de materiale
educaționale, furnizare de cursuri educaționale,
servicii educaționale pe calculator, organizare
de conferințe educaționale, servicii educaționale
de sprijin, organizare de expoziții educaționale,
organizare de seminarii educaționale, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, servicii educative în domeniul
medicinei, instruire în domeniul educației fizice,
informații în materie de educație, informații în
materie de educație, acordarea de premii în
educație, simpozioane pe teme de educație,
consultanță profesională referitoare la educație,
educație în domeniul științei informaticii, cursuri
educative în domeniul finanțelor, servicii
educative referitoare la apă, servicii educative
în domeniul managementului, servicii educative
referitoare la calculatoare, cursuri în cadrul
taberelor educative, servicii educative oferite
de cluburi, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, servicii educative și de instruire,
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ateliere organizate în scopuri educative, servicii
educative în sectorul industrial, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
servicii educative în domeniul afacerilor,
educație în domeniul procesării de date,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de seminarii referitoare la educație,
servicii educaționale și de predare, coordonare
de expoziții cu scop educativ, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, organizare
de expoziții în scop educativ, organizare
de simpozioane referitoare la educație,
organizare de festivaluri în scop educativ,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
organizare de seminarii cu scop educativ,
organizarea de congrese în domeniul educației,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, producție de filme în scopuri
educative, organizarea de activități educative
destinate studenților, organizarea de expoziții
cu scopuri educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, cursuri de instruire în
tabere educative, servicii educative în domeniul
tehnologiei informației, organizare de convenții
cu scopuri educative, planificare de conferințe
cu scopuri educative, organizare de concursuri
în scopuri educative, servicii de prezentare
în scopuri educative, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizarea
de convenții în scopuri educaționale, planificare
de seminare în scopuri educaționale, organizare
de congrese pe teme educaționale, organizarea
de congrese pe teme educaționale, susținere
de prelegeri pe teme educaționale, organizare
de conferințe în scopuri educaționale, servicii
educaționale privind abilitățile de comunicare,
organizare de concursuri în materie de educație,
organizare de întâlniri pe teme de educație,
organizare de conferințe cu privire la educație,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, servicii de educație furnizate prin
intermediul radioului, organizare de seminarii
pe teme de educație, servicii de consultanță
în materie de educație, servicii educaționale și
de instruire lingvistică, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare
și coordonare de cursuri educaționale,
organizarea de demonstrații în scopuri
educaționale, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, organizare
și coordonare de demonstrații cu scop

educativ, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, furnizare de instalații
pentru examinări în domeniul educativ, servicii
educative pentru adulți în domeniul proprietății
intelectuale, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul educației, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii academice online în biblioteci,
publicare online de ziare electronice, furnizare
de seminare online de formare, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare
de cărți și periodice electronice online, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de informații despre învățământ online,
furnizare de cursuri de instruire online, servicii
de cercetare online în biblioteci, servicii de
documentare online în biblioteci, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii educative online prin baze de
date informatice, internet sau extranet, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, 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 universitare, învățământ în universități
sau colegii, servicii educaționale furnizate de
universități, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală.
42. Cercetare tehnologică, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, cercetare
chimică, servicii de chimie, studii clinic,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
design de arte grafice, 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, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
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tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de analiză tehnologică,
servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, cercetare științifică
și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
servicii de explorări în domeniul industriei
petroliere, a gazului și miniere, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, cercetare medical,
design grafic pentru materialele promoţionale,
controlul calităţii, 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,
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, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru
furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații în
domeniul tehnologiei științei, servicii de asistență
în domeniul tehnologiei informației, furnizare de
informații tehnologice despre inovații ecologice,
servicii tehnologice și cercetare în acest
domeniu, servicii de informare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, servicii de
consultanță în domeniul dezvoltării tehnologice,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, dezvoltare de tehnologii de
protecție a rețelelor electronice, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică,

cercetare în domeniul tehnologiei de prelucrare
a semiconductoarelor, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru energie, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru motoare, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru comunicații, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, servicii de inginerie
privind tehnologia de prelucrare a datelor,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
de control, servicii de inginerie în materie
de tehnologie a informației, proiectare și
dezvoltare de tehnologii noi pentru alte
persoane, servicii de consiliere tehnologică
privind analiza tehnică a utilajelor, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, consultanță tehnologică în
domeniile producției și utilizării de energie,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, servicii de consultanță și informații
despre arhitectura și infrastructura tehnologiei
informației, furnizare de informații on-line, dintr-
o bază de date electronică sau de pe internet,
în domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-o
tehnologie de deschidere a unei sesiuni unice
pentru aplicații software online, consultanță
științifică, servicii științifice, cercetare științifică,
servicii tehnologice științifice, închirieri de
echipament științific, cercetare științifică privind
ecologia, întocmire de rapoarte științifice,
furnizare de informații științifice, servicii de
informații științifice, furnizare de studii științifice,
cercetare științifică și industrială, servicii
de consiliere științifică, servicii de testare
științifică, cercetare științifică privind genetica,
servicii de laboratoare științifice, închirieri de
instrumente științifice, evaluare științifică de
riscuri, servicii de proiectare științifică, compilare
de informații științifice, servicii de cercetare
științifică, proiectare științifică și tehnologică,
realizare de analize științifice, realizare de
studii științifice, cercetare și analiză științifică,
cercetare și dezvoltare științifică, cercetare
științifică referitoare la biologie, cercetare
științifică referitoare la chimie, cercetare
științifică referitoare la bacteriologie, cercetare
științifică privind genetica plantelor, cercetare
științifică în domeniul farmaceuticii, consultanță
în domeniul cercetării științifice, cartografiere
genetică în scopuri științifice, testare științifică
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asistată de calculator, cercetare științifică în
scop medical, investigații științifice în scopuri
medicale, servicii științifice de programare de
calculatoare, cercetare științifică în domeniul
medicinii sociale, furnizare de informații
privind cercetarea științifică, cercetare științifică
referitoare la produse cosmetice, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice, realizarea
de rapoarte privind cercetarea științifică, servicii
de analize științifice asistate de calculator,
servicii de cercetare științifică asistată de
calculator, servicii științifice și cercetare în acest
domeniu, servicii științifice și design privind acest
domeniu, estimări în domeniul științific efectuate
de ingineri, cercetări în domeniul științific
efectuate de ingineri, evaluări în domeniul
științific efectuate de ingineri, teste de screening
de adn pentru scopuri științifice, servicii de
consultanță în materie de instrumente științifice,
cercetare științifică în domeniul geneticii și
ingineriei genetice, furnizare de informații
științifice referitoare la produse chimice,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare științifică și
tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
servicii de analize de sânge pentru cercetare
științifică, furnizare de informații științifice în
domeniul schimbărilor climaterice, furnizare de
informații științifice în domeniul încălzirii globale,
furnizare de informații științifice referitoare la
industria chimică, cercetare științifică realizată cu
ajutorul bazelor de date, servicii de consultanță
în materie de cercetare științifică, cercetare
științifică cu scopuri medicale în domeniul bolilor
canceroase, cercetare științifică și industrială, în
special în domeniul electricității, informații privind
cercetarea științifică în domeniul biochimiei
și biotehnologiei, sisteme aeropurtate de
monitorizare de la distanță pentru explorări
științifice, sisteme aeropurtate de detectare de
la distanță pentru explorările științifice, cercetare
științifică integrată privind insectele dăunătoare
din sere și recolte, furnizare de informații
științifice în domeniul schimbărilor climatice
și al încălzirii globale, furnizare de informații
științifice în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, servicii științifice privind
izolarea și cultivarea țesuturilor și celulelor
umane, furnizare de informații și rezultate privind
cercetarea științifică dintr-o bază de date online
cu funcție de căutare, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
certificarea serviciilor de educație, programare
de software educativ, găzduire de conținut
educațional multimedia, stocare de date online,
furnizare de software nedescărcabil online,

găzduire de spații web online pentru terți, pentru
partajare de conținut online, programare de
software pentru publicitate online, furnizare de
uz temporar online de software nedescărcabil,
găzduire de facilități web online pentru pentru
alte persoane, furnizarea accesului temporar
la software cu autentificare unică online,
nedescărcabil, găzduire de conținut digital, și
anume jurnale și bloguri online, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
creare de pagini web stocate electronic pentru
servicii online și pe internet, furnizare de
informații online despre servicii de analize
și cercetare industrială, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
procesare de text, furnizare de software online
care nu poate fi descărcat, pentru utilizare în
comunicații.

───────

(210) M 2020 09397
(151) 29/12/2020
(732) LILU'S CAKES & MORE SRL,

(540)

LiLu Fine Desserts

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.05

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

30. Produse de patiserie, prăjiturici uscate
(patiserie), rulouri (produse de patiserie),
produse de patiserie aromate, pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie vieneză,
produse de patiserie cu migdale, produse de

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
2357C), alb

BD. 23 AUGUST NR. 100 BIS,
CAMERA C 5, JUDETUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA
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patiserie cu fructe, deserturi preparate (produse
de patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie cu ciocolată, rulouri
de primăvară (produse de patiserie), produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
pe bază de portocale, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie cu
semințe de mac, fulgi de patiserie de unt de
arahide, produse de patiserie umplute cu fructe,
produse de cofetărie din fructe
produse de cofetărie din ciocolată.
35. Servicii de comerț cu amănuntul si ridicata
în legătură cu produse de brutărie, patiserie,
cofetarie, servicii de comenzi online.
39. Transport de marfă, servicii de colectare
(transport), transport și livrare de produse.

───────

(210) M 2020 09399
(151) 29/12/2020
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SaniTis
(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.

───────

(210) M 2020 09400
(151) 29/12/2020
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LEZIDERM
(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 09402
(151) 29/12/2020
(732) EUGEN-ORLANDO

TEODOROVICI, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#fiiTU

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 27.05.01

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

16. Hârtie și carton, rechizite de birou, materiale
didactice şi educative (cu excepţia aparatelor),
folii de plastic pentru documente, folii/şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, articole de
papetărie şi birou, articole de legătorie, tipărituri.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, servicii prestate de către firmele
de publicitate care se ocupă în principal de
comunicări publice, declaraţii sau anunţuri prin
toate mijloacele de difuzare şi cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor şi lucrări de
birou, servicii privind distribuirea de prospecte
prin poştă sau direct, distribuirea de eşantioane,
servicii de publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketingul, demonstraţii cu
produse, publicarea de texte publicitare, relaţii
publice, niciunul dintre serviciile cuprinse în
această clasă nu se referă la activități de
sănătate sau fitness sau servicii în legătură cu
activități de sănătate sau fitness.
38. Servicii care includ în principal serviciile care
permit cel puţin unei persoane să comunice cu o
altă persoană prin mijloace senzoriale, servicii de
difuzare a programelor de radio şi de televiziune,
comunicaţii, transmiterea de mesaje, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă, niciunul dintre serviciile
cuprinse în această clasă nu se referă la activități
de sănătate sau fitness sau servicii în legătură
cu activități de sănătate sau fitness.

41.  Educaţie, furnizarea de instruire,
organizarea şi susţinerea de conferinţe şi
congrese, niciunul dintre serviciile cuprinse în
această clasă nu se referă la activități de
sănătate sau fitness sau servicii în legătură cu
activități de sănătate sau fitness.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface unor nevoile
persoanelor, organizarea reuniunilor politice.

───────

(210) M 2020 09403
(151) 29/12/2020
(732) SC TEHNOCOLOR BAND SRL,

STR. PARCULUI NR. 7A, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, 200216, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Doamna Roz

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 26.01.04;
02.03.13

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

8. Unghiere pentru întreținerea pielițelor,
unghiere, ustensile de mână, (aparate) pentru
aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), clești pentru întors
genele, foarfeci (usetensile de mână), foarfece
pentru cuticule (usetensile de mână), foarfeci
(unelte acționate manual), instrumentar de
pedichiură, instrumente (ustensile) manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, pensete, foarfece,
foarfece de uz personal (electrice și neelectrice),

(591) Culori revendicate: roz, alb, albastru,
bleumarin, maro, portocaliu
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instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, pensete pentru gene artificiale, ustensile
pentru manechiură și pedichiură, ustensile
pentru arta corporală, unelte de mână folosite
la eliminarea pielii întărite, unelte de mână
pentru exfolierea pielii, clești de unghii, clești de
unghii (unelte manuale), pile pentru unghii, pile
pentru unghii, neelectrice, pile de unghii pentru
manichiură.
23. Ață de cusut, fire pentru cusut, fire de cusut
de uz textil, ațe sintetice, fire pentru brodat, ata
elastica, benzi elastice de fibre sintetice de uz
textil, fire utilizate la produsele textile, fire de uz
textil, fire din fibre sintetice sau mixte, pentru uz
textil, fire din material sintetic de uz textil, fire
elastice utilizate la produsele textile, fire elastice
de uz textil, fire pentru uz textil, fire și ațe de
uz textil, fire și ațe din fibre sintetice, fire textile
utilizate la produsele textile, fire sintetice utilizate
la produsele textile, fire și ațe textile, mosoare cu
ață utilizate la produsele textile, mosoare pentru
fireutilizate la produsele textile.
26. Seturi de cusut, ace de cusut, degetare
pentru cusut, ace de cusut cu ochi oval, cutii
din metal prețios pentru ace de cusut, accesorii
pentru îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, ace, ace cu
gămălie, ace cu gămălie pentru croitori, ace
de brodat, ace cu urechi mari pentru petrecut
șnururi și șireturi, ace de siguranță, ace pentru
mașini de cusut, andrele de tricotat, articole de
mercerie, articole de mercerie (articole pentru
croitorie), cu excepția firelor, benzi de materiale
textile, benzi de întărire pentru croitorie de
damă, benzi elastice pentru fixarea manșetelor,
benzi din material textil pentru marcarea numelui
pe articole vestimentare, benzi pentru lenjerie
de damă, bolduri, broderie, butoni, capse
(dispozitive de încheiere) folosite la pilote, capse
(dispozitive de încheiere) pentru încălțăminte,
capse pentru îmbrăcăminte, casete de ace,
clame pentru bretele (dispozitive de fixare), cutii
de croitorie, elastic pentru utilizare în croitoria
de damă, fermoare, fermoare pentru genți, funde
din hârtie (articole de mercerie), funde ca articole
de mercerie, inele elastice de fixare, articole de
mercerie (cu excepția firelor), materiale pentru
tivirea articolelor de îmbrăcăminte, piese care se
lipesc la căldură pentru ornamente de articole
textile (mercerie), rozete din materiale textile,
șnururi pentru bordat, elastice de păr, accesorii
pentru a răsuci pe par, accesorii pentru prins
părul, ace de ondulat părul, ace de păr, ace
de prins părul (accesorii pentru păr), agrafe
(accesorii pentru păr), agrafe de prins părul, ace
de prins părul, agrafe pentru păr, agrafe și cleme
de păr, benzi elastice pentru păr, benzi pentru

păr, bigudiuri din spumă, bigudiuri care nu sunt
electrice, meșe (bucle) de păr, clame de păr,
clești (accesorii pentru păr), clipsuri de ondulat
părul, elastic pentru prinderea părului, elastice
pentru păr, funde pentru păr, ornamente pentru
păr, ornamente pentru păr sub formă de piepteni,
ornamente de păr sub formă de împletituri în
păr, panglici elastice pentru păr, perii de ondulat
părul, cu excepția celor electrice, bentițe pentru
păr, articole decorative pentru păr.

───────

(210) M 2020 09404
(151) 29/12/2020
(732) ZUMZERIA S.R.L., STR.

GĂVANEI NR. 114C, SAT DÂRZA,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, COMUNA
CREVEDIA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

zumzeria.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.05; 26.11.06;
26.11.07; 29.01.15

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

14. Articole de bijuterie, articole de bijuterie,
bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, instrumente de cronometrare, inele și
lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
instrumente cronologice, instrumente pentru

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
roșu, albastru închis, albastru deschis,
verde, alb
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măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, produse
de bijuterie.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2020 09405
(151) 29/12/2020
(732) EGROS TRADE S.R.L., CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C12,
BIROUL NR. 5, ETAJ 1, JUDEȚUL
IAȘI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(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)

EGROS Shopping Locul
în care găseşti de toate!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 18.01.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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),
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,
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 a 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

(591) Culori revendicate: portocaliu 
(Pantone1505C), verde (Pantone 
348C), negru(Pantone Black C)
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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 (publicitate), 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 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, 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, servicii de comerț,
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
hardware de calculator, 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
magazine de covoare, 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 cu echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
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vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, 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 bere, 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 diverse tipuri de carne, 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 materiale tipărite,
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 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 îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, 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 echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, 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 mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
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servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, 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 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 referitoare la dulciuri,
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 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
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
de cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, 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 calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, 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 fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, 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 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 articole de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de încălzire, 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 genți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, 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 ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, 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, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive de navigație, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, 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 ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, 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,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, 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,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şi rambursărilor pentru
terţi, evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, 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, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
schimb financiar de monede virtuale, investiţii
în fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi
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în schimbul titlurilor de valoare, împrumuturi
(finanţare), servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, 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 depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, cotaţii bursiere,
servicii de brokeri, brokeraj de acţiuni şi
obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar sau custode.
39. 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,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, servicii de şoferie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea
ziarelor, livrarea de ziare, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, furnizarea de direcţii de
deplasare în scopuri de călătorie, închirierea
de vitrine de vin electrice, livrarea de
flori, închirierea congelatoarelor, servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere), servicii de
agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
livrarea de mesaje, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, închirierea locurilor de parcare,
transportul de pasageri, depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic,
servicii de hamali, închirierea de frigidere,
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare,
înmagazinare, furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transport,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,

descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, împachetarea
bunurilor.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), 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,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție
de filme, transfer de know-how (instruire),
sevicii de editare video pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitar,
servicii de discotecă, 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, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, închirierea echipamentului pentru jocuri,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, închirierea de filme, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), 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 şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, 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,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
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echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, 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, închirierea de jucării, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2020 09406
(151) 29/12/2020
(732) FLANCO RETAIL SA, ȘOS

BUCURESTI NORD 15-23, SWAN
OFFICE PARK, CLĂDIREA
WINDSOR, ETAJ 5, JUDEȚUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FLANCO ÎȚI PERMIȚI
CE E MAI BUN

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

35. 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 (funcții
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcții de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
independente, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul

afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terți, asistență privind managementul
comercial sau industrial, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, furnizarea 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, consultanta 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, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, reproducerea documentelor,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, 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, 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 în scopuri comerciale sau publicitare,
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,
închirierea mașinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
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pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, 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, servicii de comert cu amanuntul
pentru produse electronice si electrocasnice,
articole de imbracaminte si incaltaminte,
articole de papetarie, produse promotionale,
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public țintă, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele
de date computerizate, 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, scrierea de texte publicitare,
scrierea de curriculum vitae pentru terți/scrierea
de CV-uri pentru terți, servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, consultanţă profesională în
afaceri, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, promovarea vânzarilor pentru terţi.

───────

(210) M 2020 09408
(151) 29/12/2020
(732) CONCEPT INFRASTRADE

LOGISTIC S.R.L., STR. PARCULUI,
NR. 67-79, LOTUL 118, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(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)

CONCEPT
INFRASTRADE LOGISTIC

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

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

6. Metale comune și aliajele lor, materiale
metalice pentru edificare și construcții, elemente
de construcţii metalice, construcții transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri și fire neelectrice din metale comune,
fierărie, mici articole de fierărie, containere
metalice pentru depozitare sau transport, seifuri,
ţevi şi tuburi metalice, conducte de canalizare
din metal, garduri din metal, uşi, porţi şi ferestre
metalice, jaluzele metalice, feronerie, broaşte de
uşă.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, elemente de construcţii nemetalice,

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone 
1795C), galben (Pantone 123 C), 
negru(Pantone Process Black C), 
negru(Pantone 445 C)
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conducte rigide, nu din metal, pentru edificare și
construcții, conducte nemetalice de canalizare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, ciment, mortar,
uşi şi ferestre nemetalice, jaluzele exterioare
nemetalice şi nu din material textil, garduri și
porți nemetalice, figurine din piatră, beton sau
marmură, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru
co-working, 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, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicarea de
texte publicitare.
37. Servicii de construcţii, servicii de construcţii,
reparaţii şi întreţinere de drumuri, poduri, baraje
sau linii de transport, servicii de construcţii,
reparaţii şi întreţinere de clădiri, servicii de
construcții rutiere, servicii de închiriere de unelte
(scule), maşini, echipamente și materiale de
construcţii, supervizarea construcţiei de clădiri,
supervizarea proiectelor de construcții, servicii
de consultaţii pentru construcţii, furnizarea
de informaţii privind serviciile de construcții,
demolări de clădiri, servicii de canalizare, lucrări
de instalaţie de apă şi canal, închiriere de
aparatură pentru lucrări de instalaţii de apă şi
canalizare, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor
sanitare, lucrări de construcţii şi reparaţii reţele
de canalizare, construirea staţiilor de transfer
şi a platformelor pentru punctele de colectare
a deşeurilor, lucrări de construcţii, reparaţii şi
întreţinere de staţii de epurare a apei, curăţarea
drumurilor, curăţarea străzilor, asfaltare,
pavarea drumurilor, închirieri de pompe de
beton, presarea betonului, turnarea betonului,
etanşarea betonului, pomparea betonului,
şlefuirea betonului, nivelarea betonului turnat,
amenajare de terenuri (construcții), pregătirea

terenului pentru construcții, nivelarea terenurilor
pentru construcții, curățarea terenurilor pentru
construcții.
40. Prelucrarea lemnului, modelarea betonului,
prelucrarea betonului, epurarea apei, informaţii
despre tratarea materialelor.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare de construcţii, estimarea devizelor
în construcţii (servicii de expertiză tehnică),
elaborare de planuri în domeniul construcţiilor,
servicii de arhitectură, studii de proiecte
tehnice, proiectare de rețele rutiere, servicii
de cartografie, expertize topografice, topografie,
crearea și întreținerea website-urilor.

───────

(210) M 2020 09409
(151) 30/12/2020
(732) LARK GIDA AMBALAJ INSAAT

SANAYI TICARET LIMITED
SIRKETI, EREGLI OSB KARGACI
MAH. 6CD. NO 2/1/ ERGLI KONYA,
TURCIA, TURCIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. MIHAI
BRAVU NR.27A, AP. 54, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

77 XL

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(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.

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

535

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).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 09410
(151) 06/01/2021
(732) FOX MAG RO, STR. MIHAI

BRAVU, JUDEŢ ILFOV, AFUMATI,
077010, ILFOV, ROMANIA

(540)

FOXMAG24

(531) Clasificare Viena:
02.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

7. Echipament (aparate) pentru măturare,
curățare și spălare, aparate de tuns iarba
pentru grădină, aparate de tuns vite (mașini),
aparate electrice de tuns iarba, alternatoare,
aparate de alimentare cu energie (generatoare),
dinamuri pentru biciclete, dinamuri, generatoare,
generatoare acționate cu energie solară,
generatoare c.c., generatoare electrice care
folosesc celule solare, generatoare de înaltă
tensiune, motoare pentru generarea de
electricitate, perii de cărbune (electricitate), perii
de cărbune pentru alternatoare, perii de cărbune
pentru dinamuri, perii de dinam, statoare, perii
sub formă de componente pentru generatoare,
perii sub formă de componente ale dinamurilor,

perii de generatoare de curent continuu, stații
cu generator electric, statoare (componente de
mașini), turbine eoliene, aparate de ridicare
și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
platforme de lucru cu acționare electrică,
platforme de lucru la înălțime, platforme
hidraulice autopropulsate, troliuri cu acționare
electrică, trolii, vinciuri, vinciuri acționate electric,
vinciuri cu dispozitive de blocare, compresoare
(maşini), compresoare de aer, compresoare
de aer pentru vehicule, compresoare electrice,
compresoare frigorifice pentru instalațiile de
răcit, compresoare frigorifice pentru instalațiile
de încălzit, compresoare pentru frigidere,
compresoare pentru mașini de dezumidificare,
compresoare pentru mașini, compresoare
pentru mașini de spălat rufe, pompe (maşini),
pompe de apă, pompe de alimentare, pompe
de aerare pentru iazuri, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare, pompe de
aerare pentru acvarii, pompe de aer, pompe
de aer comprimat, pompe de apă acționate
cu motor, pompe de apă centrifuge pentru uz
casnic, pompe de apă folosite la motoare, pompe
de apă pentru aerarea bazinelor cu apă, pompe
de apă pentru aerisirea acvariilor, pompe de
apă pentru băi, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru dușuri, pompe de apă
pentru piscine, pompe de apă pentru unități de
filtrare a apei, pompe de apă pentru utilizare în
acvarii, pompe de apă pentru utilizare în iazuri
de grădină, pompe de apă pentru utilizare în
terarii, pompe de circulație, pompe de gresare
(lubrifiere), pompe de presiune, pompe de înaltă
presiune, pompe electrice, pompe electrice de
apă, pompe electrice de apă pentru piscine,
pompe electrice pentru iazuri, pompe electrice
pentru piscine, pompe electrice submersibile,
pompe pentru acvarii, pompe pentru aerosoli,
pompe pentru aerisirea acvariilor de interior,
pompe pentru beton, pompe submersibile,
suflante de aer, suflante industriale, valve de
control pentru pompe, burghie pentru bormașină,
mașini de cosit (electrice), mașini de cosit (care
funcționează cu combustibil), mașini de săpat,
mașini vibratoare, fiare de călcat, fiare de călcat
electrice, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată.
8. Cuțite de lucru, bastoane și tonfe (pentru
polițiști), baionete (săbii), baionete, arme de
mână purtate lateral altele decât armele de
foc, harpoane pentru pescuit, lame (unelte de
mână), săbii, săbii japoneze, săbii-baston, truse
de cuțite, teci de sabie, săbii (spade), spade,
dispozitiv de spart geamuri, rangă halligan,
instrumente (unelte) manuale de urgență și
salvare, scule de tăiere de urgență (unelte de
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mână), scule pentru tăiat centuri de siguranță
(unelete de mână), scule pentru deschiderea
ușilor în situații de urgență (unelte de mână),
topoare de pompier (unelte de mână), scule
pentru spart geamuri (unelte de mână), scule
pentru pulverizare în situații de urgență (unelte
de mână), scule multifuncționale pentru situații
de urgență (unelte de mână), berbeci (unelte
de mână), ciocane de urgenţă, instrumente
de deschidere forțată (instrumente de mână),
aparate pentru aranjarea părului (ustensile
manuale), accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ace pentru găurirea urechilor, aparate
electrice de coafare, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, cuțite de potcovărie, cuțite
pentru de avurat, dispozitive electronice utilizate
pentru exfolierea pielii, dispozitive electrice
de curbat gene, instrumente pentru tunderea
și îndepărtarea părului, foarfece, foarfece de
uz personal (electrice și neelectrice), foarfece
pentru cuticule, foarfeci (ustensile de mână),
foarfeci (unelte acționate manual), instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, mașini de
tuns (manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat , ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr, pensete, ustensile pentru
arta corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete, separatoare de
gene, suporturi pentru foarfece, instrumente
manuale de tuns, unelte de mână folosite la
eliminarea pielii întărite, unelte de mână pentru
exfolierea pielii, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică acţionate
manual, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, suporturi pentru scule,
unelte de mână, acționate manual, rezervor de
ulei pentru lubrefierea utilajelor (instrumente),
răngi de scos cuie (unelte manuale), scule de
mână pentru perforare, acționate manual, scule,
acționate manual, mașini de tăiat și fațetat,
menghine cu unghi (scule de mână), menghine
(unelte manuale), pompe de mână, lopeți pentru
zăpadă, macete, foarfece de fire, foarfece de
hârtie, genți profesionale cu scule, fiare (unelte
neelectrice), fiare de călcat, non-electrice,
cuțite, cuțite pentru bricolaj, amestecătoare
(unelte manuale), amestecătoare de ciment
acționate manual, aparate de sudură non-
electrice, aparate pentru compostat bilete,
atomizoare acționate manual, de uz industrial
sau comercial, cricuri de mână, cricuri tip

crocodil pentru vehicule (acționate manual),
platforme elevatoare, acționate manual, pentru
motociclete, suporturi pentru cricuri de mână,
cricuri manuale (unelte manuale), aparate de
ras, aparate de tuns animale, agrafe de păr
pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate de
tuns părul, electrice și acționate cu baterii,
aparate de tuns părul, non-electrice, aparate
electrice de tuns barba, aparate electrice de
tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
tuns părul, aparate laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, aparate neelectrice de
tuns barba, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
mașini de tuns (unelte acționate manual), lame
de ras, aparate pentru tuns si aranjat barba și
mustața, aparate pentru tăierea părului din nas,
mașini de tuns barba, foarfece de tuns, foarfeci
de tuns, mașini de tuns electrice, mașini de
tuns electrice de uz personal (acționate manual),
mașini de tuns părul acționate manual, mașini
de tuns părul, electrice și neelectrice, mașini
electrice de tuns, pensete pentru îndepărtarea
părului, pieptene pentru contur barbă.
9. Aerometre, adaptoare USB, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare stereo pentru automobile, alarme
de gaze, alarme de siguranță, alarme
electrice, amplificatoare digitale, aparate de
control de supraveghere (electrice), aparate
electronice audio, aparate fotografice, aparate
foto digitale compacte, aparate interfon, aparate
mobile de recepție radio, aparate mobile
de telecomunicații, aparate optice de emisie-
recepție, aparate pentru înregistrări audio-video,
aparate pentru informații meteorologice, aparate
pentru măsurarea umidității, aparate pentru
măsurarea volumului, aparate pentru măsurarea
temperaturii, de uz casnic, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate pentru măsurarea
distanțelor, aparate pentru numărarea banilor,
aparate pentru telemetrie, aparate și instrumente
multimedia, aparate și instrumente pentru
cântărire, aparate și instrumente radio, aparate
și instrumente topografice, aparate stereo,
aparate tv, aparate video, aparate video
interactive, aparatură (inele) de calibrare,
aparatură de amplificare video, aparatură audio,
aparatură de vedere pe timp de noapte,
aparatură de transmisie prin satelit, aparatură
de radiocomunicații cu un singur canal pentru
stații fixe, aparatură de codificare, aparatură
pentru videoconferințe, aparate și instrumente
pentru astronomie, aviziere electronice, balast
electronic (balasturi) pentru iluminat, balast
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pentru becuri cu halogen, balast pentru
dispozitive de iluminat, balast pentru becuri
fluorescente, balast pentru lămpi cu descărcare
în gaz, balast pentru lămpi cu halogen, balast
pentru tuburi luminescente pentru iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, balize de securitate luminoase,
balize luminoase, balize radio, bărci de salvare,
baterii, baterii externe, baterii cu litiu, baterii
cu celule uscate, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, baterii de ioni de litiu,
baterii cu nichel-cadmiu, baterii electrice pentru
vehiculele electrice, baterii destinate utilizării
la dispozitive mobile de telecomunicații, baterii
electrice reîncărcabile, baterii solare, baterii
pentru telefoane mobile, baterii pentru telefoane,
baterii pentru lanterne de buzunar, baterii pentru
articole electronice pentru fumători, baterii
pentru automobile, baze de andocare pentru
mp3 playere, benzi de calculator, benzi video,
benzi muzicale, benzi reflectorizante pentru
purtat, benzi termosensibile pentru indicarea
temperaturii, binocluri (optică), binocluri pentru
vânătoare, biocipuri, bobine electrice, boxe
audio, boxe de monitor, boxe de calculator,
boxe stereo, boxe pentru conferințe video,
brățări inteligente, busole, cablaj electric,
cablu coaxial, cabluri audio, cabluri coaxiale,
cabluri de curent, cabluri de microfon, cabluri
electrice, cabluri optice, cabluri ethernet, cabluri
electronice, cabluri pentru boxe, cabluri pentru
baterii, cabluri pentru antene, cabluri scart,
cabluri prelungitoare, cabluri USB, cabluri video,
cabluri USB pentru telefoane mobile, cabluri
USB luminoase, calculatoare, calculatoare
electronice de birou, calculatoare electronice,
camere cu infraroșu, camere de 360º, camere
de bord, camere de filmat, camere de cască,
camere de monitorizare în rețea, camere
de termoviziune, camere video 360º, camere
retrovizoare pentru vehicule, camere video de
bord, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video de securitate,
camere video pentru conferință, camere video
pentru vânătoare, camere video pentru telefoane
inteligente, camere web, camere video portabile,
cântar de buzunar, căni gradate pentru măsurat,
cântare de baie, cântare de baie digitale,
cântare de bucătărie, cântare de birou pentru
scrisori, cântare electrice, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare electronice pentru
uz personal, cântare pentru bebeluși, cântare
gradate de sticlă, carduri cu cip electronic,
carduri cu memorie read only (rom), carduri
de memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie flash preînregistrate, carduri de
memorie pentru aparate foto, carduri de memorie

USB, carduri ethernet, carduri pentru pc,
carduri ram (memorie cu acces aleatoriu),
cartele cu microcip, cartele cu cip (carduri cu
circuite integrate), cartele sim, cărți electronice,
cartușe de toner, neumplute, pentru faxuri,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe pentru jocuri de calculator (software),
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, căști pentru comunicare,
căști audio, casetofoane, căști auriculare, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști audio
prin conducție osoasă, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
comunicații, căști de protecție, casti fara fir,
căști in-ear, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști de realitate virtuală adaptate pentru
folosire la jocuri video, căști pentru muzică,
casti pentru schi, căști pentru skateboard, căști
pentru sport, cd-uri audio, cd-uri cu muzică,
celule fotovoltaice, centrală telefonică automată,
centuri de salvare, cizme de protecție împotriva
focului, cizme (încălțăminte de protecție),
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, componente și
piese de calculator, conectori tip jack, console
pentru căști, console de mixaj audio, conexiuni
electrice, conuri de trafic, convertoare de
curent, cutii pentru căști, decodoare, detectoare
de tensiune, detectoare de metale și lemn,
detectoare de laser, detectoare radar, detectori
de mișcare, difuzoare, difuzoare audio de
uz casnic, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare audio pentru vehicule, difuzoare
personale, diode electrice, dispozitive de
alarmă, dispozitive de alimentare pentru
garduri electrice, dispozitive de avertizare
(altele decât pentru vehicule), dispozitive de
automatizare pentru locuințe, dispozitive de
detectare, dispozitive de măsurare, drivere
pentru dispozitive, dvd playere, dvd-uri,
echipamente de protecție și siguranță, ecrane,
ecrane de televizor, ecrane de computer,
ecrane LCD de dimensiuni mari, emițătoare,
fibră optică, filme video, filtre pentru măști
respiratorii (non-medical), filtre pentru măști
respiratorii, firmware, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru tablete,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane, huse pentru tablete,
huse pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse pentru
tastaturi de calculator, imprimante, încălțăminte
de protecție, incarcatoare, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, încărcătoare de baterii pentru
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telefoane, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru
acasă, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru joystick-
uri, încărcătoare USB, încărcătoare portabile,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare USB
pentru țigările electronice, încuietori de uși
electronice, încuietori de uși cu amprentă,
încuietori electrice, încuietori inteligente pentru
uși, încuietori inteligente, încuietori fără fir,
indicatoare de viteză pentru vehicule, indicatoare
de viteză, indicatoare digitale, indicatoare
iluminate, indicatoare electrice, indicatoare
luminoase, indicatoare rutiere, luminoase sau
mecanice, insigne magnetice, instalații pentru
difuzoare, instalații de alarmă, instrumente de
control al temperaturii (termostate), instrumente
de măsurare, instrumente de monitorizare,
instrumente de măsurare a înălțimii,
instrumente pentru măsurarea temperaturii,
instrumente pentru măsurarea distanțelor și
dimensiunilor, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
instrumente pentru măsurarea electricității,
instrumente pentru măsurarea nivelului
lichidelor, instrumente pentru măsurarea
vitezei, instrumente pentru măsurarea greutății,
instrumente pentru măsurarea gravitației,
întrerupătoare, interfoane, joystick-uri pentru
calculator, joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, joncțiuni de cablu pentru
cabluri electrice, joncțiuni de cablu (electrice),
jocuri video programate incluse pe cartușe
(software), jocuri video pe discuri (software de
calculator), jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, programe pentru jocuri
pe computer, joje, lacăte electronice, lămpi de
avertizare avarie, lasere, laptopuri, lunete, lupe
(optică), lunete pentru puști, lunete telescopice
pentru arme de foc, magneti, mănuși de
latex de unică folosință pentru laborator,
mănuși de plastic de unică folosință pentru
laborator, mănuși rezistente la foc, măști de
gaze, măști de sudură, măști de oxigen,
nu de uz medical, măști de protecție, măști
de protecție împotriva prafului, măști pentru
respirație, măști pentru scafandri, memorie
flash, memorii USB, memorii externe pentru
telefoane celulare, microfoane, microfoane
pentru dispozitive de comunicație, microfoane
pentru aparate de jocuri electronice portabile,
microfoane pentru aparate de jocuri video de

larg consum, microfoane de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, microfoane binaurale,
microfoane (pentru aparate de telecomunicație),
micrometre, microscoape, mixere audio, mixere
video, mixere de sunet, modemuri, modulatoare,
module solare, monitoare cu ecran plat,
monitoare LCD, monitoare LED, mouse-uri
scaner, mouse-uri pentru computer, mouse-uri
(informatică), motoare cu lumini LED, motoare
de baze de date, mouse-uri de calculator,
mouse-uri de calculator fără fir, mp3-playere,
mufe pentru microfon, mufe pentru cabluri
electrice, nivele cu bulă de aer, nivele cu plumb,
nivelmetre (instrumente pentru determinarea
orizontalității), obiective (optică), ochelari 3D,
ochelari, ochelari antipraf, ochelari antiorbire,
ochelari 3D pentru televizor, ochelari antireflex,
ochelari corectori, ochelari cu cameră video,
ochelari de citit, ochelari de înot, ochelari de
mărire, ochelari cu lentile polarizate, ochelari
cu înveliș antireflex, ochelari cu lentile de
soare atașabile (clip-on), ochelari de protecție,
ochelari de protecție pentru protejarea ochilor,
ochelari de soare, ochelari de sport, ochelari
de sudură, ochelari de vedere, ochelari de
vedere pentru copii, ochelari pentru scafandri,
ochelari pentru motocicliști, ochelari pentru
mărit, ochelari pentru machiaj, ochelari pentru
cicliști, ochelari pentru scufundare liberă,
oglinzi de semnalizare, oglinzi (optică), pahare
gradate pentru măsurare, panouri de afişaj
cu LEDuri (LED), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
de alarmă, panouri de comandă (electrice),
panouri digitale, panouri LCD, panouri luminoase
electrice, panouri luminoase de afișaj stradal,
panouri metalice indicatoare de direcție
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare iluminate, panouri solare,
panouri publicitare (mecanice), panouri solare
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri tft-LCD (tranzistor cu peliculă subțire-
ecran cu cristale lichide), panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
parcometre, plăci de rețea, plăci de memorie,
playere MP4, prize cu telecomandă, prize
de alimentare cu energie electrică, prize de
extensie pentru telefoane, prize de telefon,
prize duble pentru căști, prize electrice,
prize de relee, prize pentru antene, prize
pentru telefon, procesoare video, programe de
calculator, programe de jocuri video, proiectoare,
proiectoare audio, aparate de proiecție,
proiectoare LCD, măşti pentru protecția capului,
măşti pentru protecția ochilor, radiocasetofoane,
aparate radar, radiouri, radiouri alimentate
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cu energie solară, radiotelefoane, rame foto
digitale, rame de ochelari, rame pentru prize
electrice, receptoare audio, receptoare de satelit,
receptoare video, redresoare, regulatoare
de presiune, relee electrice, rigle gradate,
roboți pentru supraveghere de securitate,
roboți de învățământ, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, roboți telefonici, roboți
pentru teleprezență, routere USB fără fir, roți
de măsurare, routere wireless, rulete, rulete
de măsurat, rutere de rețea, rutere pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
rutere pentru rețea de arie largă (WAN),
scanere 3D, senzori, senzori de mișcare,
senzori de măsurare, senzori de incendiu,
senzori de fum, senzori de distanță, senzori
de nivel, senzori de poluare, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, senzori
de lumină, senzori de temperatură, senzori de
testare, senzori de umiditate, sirene, sisteme
de alarmă, sisteme audio-vizuale, sisteme
de alarmă antiefracție, sisteme de difuzoare,
sisteme de supraveghere video, sisteme home
cinema, sonerii electrice, stații de radio portative,
stații meteo digitale, stații meteo fără fir,
stații de control de la distanță (electrice sau
electronice), stickuri de memorie, surse de
alimentare electronice, surse de alimentare de
înaltă tensiune, surse de alimentare (baterii),
suporturi pentru telefoane mobile, switch-uri
pentru rețele de calculatoare, tablete, tahometre,
tastaturi, tastaturi de calculatoare, tastaturi
de calculator, tastaturi fara fir, telecomenzi,
telecomenzi cu infraroșu, telecomenzi fără
fir pentru dispozitive electronice portabile
și calculatoare, telecomenzi multifuncționale,
telecomenzi pentru acționarea automată a
supapelor, telecomenzi pentru acționarea
machetelor de vehicule, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi pentru comanda produselor
electronice, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, telefoane, telefoane celulare,
telefoane cu internet, telefoane cu bandă triplă,
telefoane de conferință, telefoane de mașină,
telefoane digitale, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telemetre, telemetre cu laser,
telefoane voip, telefoane prin satelit, televizoare,
televizoare cu plasmă, televizoare digitale,
televizoare cu diode electroluminescente (LED),
televizoare cu diode organice emițătoare
de lumină (OLED-uri), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
ecran cu cristale lichide (LCD), tensiometre,
termometre, termometre, altele decât cele de uz
medical, termometre cu infraroșu, termometre cu
infraroșu, altele decât de uz medical, termometre

de uz casnic, termometre digitale, altele decât
cele pentru uz medical, termometre tehnice,
termostate de cameră, termostate digitale pentru
controlarea temperaturii, termostate digitale
pentru control climatic, termostate electrice,
transmițătoare de semnale, transmițătoare fm,
transmițătoare portabile, transmițătoare sateliți,
transmițătoare video, tranzistori, tuner stereo,
vacuummetre, ventilatoare active de răcire
pentru componente electronice, videotelefoane,
videoproiectoare, ventilatoare de răcire pentru
componente electrice, ventilatoare de răcire
pentru u.c.p., ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, ventilatoare pentru unități
centrale de procesare (CPU), veste antiglonț,
vitezometre, voltmetre.
11. Aeroterme, ansambluri de iluminat cu
LEDuri pentru firme luminoase, aparate
acționate electric pentru încălzirea apei, aparate
combinate cu raze ultraviolete și de iluminare,
aparate automatice pentru distribuirea apei,
aparate combinate de încălzire și aer condiționat,
aparate cu aer cald, aparate cu apă caldă,
aparate cu ioni accelerați (pentru tratarea
aerului), aparate cu vapori pentru tapete,
aparate cu vid pentru încălzire cu aburi,
aparate de aer condiționat pentru camere pentru
prelucrarea datelor, aparate de aer condiționat
pentru ferestre (de uz industrial), aparate de
aerare, aparate de aer condiționat electrice,
aparate de aer condiționat portabile, aparate
de aer condiționat pentru încăperi, aparate
de cafea, aparate de captare a luminii solare
folosite pentru încălzire, aparate de dezinfectare,
aparate de duș, aparate de făcut ceai, aparate
de făcut gheață, aparate de făcut floricele de
porumb, aparate de făcut prăjitură din orez
zdrobit, electrice, de uz casnic, aparate de
făcut înghețată, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de filtrare a aerului, aparate de
gătit cu abur, aparate de iluminat, aparate de
încălzire cu gaz, aparate de refrigerare, aparate
de răcire electrice, aparate de răcire cu gaz,
aparate de saună, aparate de saună facială,
aparate de uscare, aparate de uscat cu aer,
aparate de uscat haine (uscare la cald), aparate
de ventilare, aparate decorative electrice de
iluminat, aparate electrice de făcut ceai, aparate
electrice de făcut iaurt, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzire, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice
pentru duș, aparate folosite la evaporare,
aparate frigorifice, aparate generatoare de abur,
aparate mobile de aer condiționat, aparate
pentru recircularea aerului, aparate pentru
răcire, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
aparate pentru recuperarea căldurii de aer,
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aparate pentru purificarea apei, de uz casnic,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
umidificarea aerului, aparate pentru sterilizarea
aerului, aparate și instalații de iluminat,
aplice de perete, aplice (corpuri electrice de
iluminat), aparate și instalații sanitare, aparate și
instalații pentru răcire, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aprinzătoare cu
gaz pentru uz casnic, aprinzătoare cu gaz
pentru cuptor, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aprinzătoare electrice pentru bucătărie,
aprinzătoare electrice, aragazuri de voiaj,
arzătoare, aspersoare, becuri cu LED pentru
automobile, becuri de iluminat, becuri de lămpi,
becuri de lanternă, benzi cu LED, becuri
pentru panoul de bord, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi electrice pentru încălzirea suprafețelor,
benzi de lumină, benzi de încălzire electrice,
bideuri, boilere, boilere cu apă, boilere de uz
casnic, boilere pe gaz, boilere pe gaz de
uz casnic, boilere pentru alimentare cu apă
caldă, cabine de baie, brichete pentru lumânări,
cabine de duș, cabluri luminoase pentru iluminat,
filtre electrice de cafea, cafetiere electrice, căni
încălzite electric, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capete de
duș, caserole electrice, căzi de baie, căzi cu
hidromasaj, căzi cu duș, chiuvete, chiuvete de
baie, chiuvete cu picior pentru baie, chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
chiuvete de bucătărie, chiuvete metalice,
chiuvete din oțel inoxidabil, chiuvete pentru baie,
combine frigorifice, congelatoare, corpuri de
iluminat arhitectural, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru automobile,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat de siguranță, corpuri de iluminat cu
LED, cratițe electrice, cuptoare, cuptoare cu
microunde de uz casnic, cuptoare cu microunde,
cuptoare electrice de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
dezumidificatoare, dezumidificatoare de uz
casnic, dezumidificatoare de uz industrial,
dezumidificatoare electrice, difuzoare de aer,
difuzoare (iluminat), difuzoare de irigație picătură
cu picătură (accesorii pentru irigații), difuzoare
de iluminat sub formă de piese pentru
aparatele de iluminat, difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru instalațiile de iluminat,

deshidratoare electrice, difuzoare liniare de aer,
dispozitive de iluminat, dispozitive de pulverizare
(instalații automate) pentru irigații, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive pentru
încălzirea farfuriilor, pentru uz casnic, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru încălzirea mâncării, dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile
de îmbrăcăminte), dispozitive pentru răcirea
aerului, dispozitive pentru încălzirea sticlelor,
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, dispozitive pentru reglarea căldurii
(supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitivele de
iluminare pentru autovehicule, dulii (fasunguri),
dulii pentru lămpi electrice, cabine de duș,
dușuri, dușuri de tavan, dușuri de grădină,
dușuri electrice, echipament de tratare a aerului,
elemente de iluminat, epuratoare de aer de
uz casnic, aparate pentru epurarea uleiului,
epuratoare umede, evaporatoare, evaporatoare
(pentru prelucrarea chimică), evaporatoare
pentru răcire, extractoare de fum, faruri de
vehicule, faruri cu dinam pentru vehicule, faruri
cu dinam pentru biciclete, felinare, faruri pentru
vehicule cu două roți, faruri pentru motociclete,
felinare cu lumânări, fiare de călcat cu aburi
pentru articole vestimentare, fierbătoare de ouă,
fierbătoare electrice, fierbătoare electrice de
ouă, filtre de aer, filtre de apă, 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 praf, filtre pentru acvariu, filtre
folosite în acvarii, filtre electrice de cafea, filtre
de cafea electrice, filtre pentru apa potabilă, filtre
pentru apă reziduală, filtre pentru aparate de
aer condiționat, filtre pentru aparate de încălzit,
filtre pentru aparate de iluminare, filtre pentru
aparate de iluminat, filtre pentru căzi de duș,
filtre pentru curățarea aerului, filtre pentru hotele
de extracție a aerului, filtre pentru dispozitive
de iluminat, filtre pentru generatoare de abur,
filtre pentru piscine, filtre pentru purificarea
apei, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru tratarea apei,
frigidere, frigidere electrice, frigidere de uz
casnic, frigidere pentru vin, frigidere portabile,
frigidere pentru kimchi, frigidere pentru gheață
(de uz casnic), frigidere pentru cosmetice,
frigidere electrice de uz casnic, friteoze
electrice, friteuze electrice, generatoare de abur,
generatoare de abur de uz casnic, generatoare
de abur pentru băi de aburi, generatoare
de aer cald, ghirlande luminoase, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande de lumini colorate,
ghirlande de lumini colorate folosite în scop
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decorativ, globuri de lămpi, globuri cu oglinzi
(accesorii de iluminat), ghirlande luminoase
pentru decorațiuni festive, ghirlande luminoase
(ghirlande de lumini), grătare, globuri disco
cu lumini, grătare cu gaz, grătare electrice,
grătare (aparate pentru gătit), grătare (aparate
de gătit), hote cu ventilator pentru cuptor, ibrice,
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice de
ceai (electrice), iluminare decorativă pe gaz,
huse pentru piscine SPA, ajustate, huse din
materiale textile adaptate pentru sticle cu apă
caldă, hote de aerisire, aparate de iluminat
pentru vehicule, iluminat de siguranță, iluminat
stradal, încălzitoare de apă, încălzitoare de apă
și boilere, încălzitoare de cameră, încălzitoare
de ceară pentru epilat, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, încălzitoare electrice
de uz casnic pentru biberoane, încălzitoare
electrice de biberoane, încălzitoare electrice
pentru prosoape, încălzitoare electrice pentru
picioare (altele decât cele pentru uz medical),
încălzitoare electrice pentru sticle, incalzitoare
instantanee, instalații agricole pentru irigare,
instalații automate de irigare, instalații automate
pentru prepararea cafelei, instalații de aerisire,
instalații de apă calda, instalații de alimentare cu
apă potabilă, instalații de baie cu duș, instalații de
climatizare, instalații de condiționare a aerului,
instalații de climatizare a aerului, instalații
de iluminat, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat electrice, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
uz comercial, instalații de iluminat fluorescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat incandescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații de
încălzire, instalații de răcire, instalații de saună,
instalații de ventilare, instalații de uscat haine
(uscare la cald), instalații de ventilare pentru
bucătării, instalații fixe de iluminare subacvatică
pentru piscine, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de crăciun,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru încălzire ambientală cu gaz, instalații
pentru încălzirea mâncării, instalații pentru
prăjirea boabelor de cacao, instalații pentru
încălzirea aerului, instalații pentru încălzirea
bazinelor de înot, instalații pentru producerea
aburului, instalații pentru purificarea aerului,
instalații pentru purificarea apelor reziduale,
instalații pentru răcirea aerului, instalații pentru
sterilizare, instalații pentru toalete, instalații
sanitare, lampadare, lămpi alimentate cu energie
solară, lămpi cu arc, instalații și aparate de
ventilație (aer condiționat), lămpi cu LED, lămpi
cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi cu neon
pentru iluminat, lămpi cu infraroșu, lămpi de

birou, lămpi de buzunar, lămpi de iluminat,
lămpi de masă, lămpi de siguranță cu LEDuri,
lămpi de siguranță, lămpi de unghii, lămpi
decorative, lămpi din sticlă, lămpi electrice,
lămpi flexibile, lămpi germicide, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi fluorescente cu
lumină ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi
fluorescente, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi de urgență, lămpi solare,
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi portabile
(pentru luminat), lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, lămpi terapeutice, pentru
alte scopuri decât cele medicale, lanterne
cu LEDuri, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne de buzunar, lanterne de
biciclete, lanterne cu lentilă fresnel, lanterne de
iluminat, lanterne electrice, lanterne în formă
de stilou, lanterne pentru biciclete, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru vehicule, lanterne reîncărcabile, lanterne
solare, lanterne tip pointer, lăzi frigorifice, lăzi
frigorifice electrice, lăzi frigorifice fixe, de uz
casnic, lăzi frigorifice portabile (electrice), lăzi
și vitrine frigorifice pentru înghețată, lumânări
cu LED-uri, luminatoare LED, lumini de studio,
lumini de urgență, lumini decorative, lustre, tuburi
luminoase pentru iluminat, lumini LED pentru
iluminatul public, lumini electrice de sărbători,
lumini electrice pentru decorațiuni festive, mașini
de cafea, mașini de făcut pâine, de uz domestic,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit orez, mașini de gătit multifuncționale, mașini
de gătit pe gaz, mașini de prăjit, mașini de uscat
haine, mașini de uscat rufe, mașini electrice de
făcut floricele de porumb, mașini electrice de
făcut cafea, de uz casnic, mașini electrice de
cafea espresso, mașini electrice de făcut lapte
de soia, mașini electrice de gătit la temperaturi
mici, mașini de prăjit pentru alimente, oale de
gătit electrice, oale cu abur electrice pentru
gătit, oale de gătit sub presiune, electrice, oale
electrice, oale electrice cu aburi pentru orez, oale
electrice cu aburi pentru legume, oale electrice
de gătit, oale electrice (de uz casnic), oale
electrice sub presiune, oale (încălzite electric),
obiecte de iluminat cu flanșă, ornamente care
atârnă pentru candelabre, orgi de lumini pentru
discoteci, odorizante electrice de priză, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, ornamente pentru
iluminat (accesorii), ornamente pentru pomul
de crăciun (becuri), panouri de duș, panouri
luminoase, parasolare pentru reglarea luminii,
metal paravane de baie pentru dușuri, pernuțe
termice, perii de ionizare pentru tratarea aerului,
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pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, picioare de chiuvetă, plite, plite de gătit,
prăjitoare de pâine electrice, pulverizatoare
cu acționare manuală folosite la robinetele
de baie, purificatoare de aer, purificatoare
de aer (de uz casnic), purificatoare de aer,
de uz casnic, purificatoare de aer electrice,
purificatoare de aer industriale, purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, purificatoare
de aer portabile, purificatoare electrice de
apă, de uz casnic, purificatoare pentru apa
industrială, radiatoare, răcitoare electrice de
băuturi folosite în automobile, răcitoare de vin
electrice de uz menajer, răcitoare de lapte,
radiatoare cu infraroșu, radiatoare cilindrice
cu convecție, dispuse vertical și acționate cu
vapori de propan, radiatoare cu ulei, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), reflectoare,
reșouri, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de presiune pentru țevi
de apă, regulatoare de gaz, rezervoare w.c.,
rezervoare de toaletă, rezervoare de apă,
robinete, robinete automate, robinete de apă,
robineți de apă, robineți, rotisoare, saune
faciale, șemineuri, sisteme de aspersoare
pentru irigare, sisteme de dispersare de
deodorante de cameră, sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de aspersoare pentru irigarea peluzelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sisteme
de încălzire pardoseală, sobe, spoturi pentru
iluminate, spoturi pentru iluminatul casnic, solare
(încălzire), șosete (încălzite electric) de uz
medical, solarii, altele decât cele de uz medical,
SPA pentru picioare, sterilizatoare (altele
decât cele pentru uz medical), sterilizatoare,
sterilizatoare cu ultraviolete, sterilizatoare de
apă, sterilizatoare de toaletă cu UV pentru
uz casnic, sterilizatoare de vase, sterilizatoare
de uz medical, sterilizatoare portabile cu abur,
sterilizatoare pentru periuțe de dinți, tăvi electrice
tip grătar, tăvi cu grătar, surse de lumină
luminescente, tigăi de gătit electrice, tigăi
electrice pentru prăjit, tije de rotisor încălzite
electric, umidificatoare, umidificatoare (altele
decât cele de uz medical), umidificatoare care
generează anioni, umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare
de aer pentru automobile, umidificatoare de
aer (recipiente de apă pentru radiatoare de
încălzire centrală), umidificatoare de cameră
care conțin apă și care sunt amplasate pe
radiatoarele de încălzire centrală, umidificatoare
electrice, umidificatoare electrice de uz
casnic, umidificatoare industriale, umidificatoare
pentru încăperi (aparate), umidificatoare pentru

instrumente muzicale, umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală, umidificatoare
(pentru uz domestic), unități cu raze ultraviolete
de sterilizare a apei, de uz casnic, unități
de aer condiționat pentru locuințe, unități de
dedurizare a apei, unități de duș, unități de
filtrare a apei de uz casnic, unități de filtrare
a apei, unități de încălzire, uscătoare cu aburi,
uscătoare de aer, uscătoare de încălțăminte
electrice, uscătoare de păr, uscătoare de păr (de
uz casnic), uscătoare de păr de voiaj, uscătoare
de păr electrice, uscătoare de păr portabile,
uscătoare pentru păr cu infraroșii, uscătoare
pentru mâini cu aer cald, acționate electric,
uscătoare electrice de rufe, vase de toaletă cu
jeturi de apă integrate în bideu, vase de toaletă
cu jet de apă pentru spălare, ventilatoare de
aer radiale, ventilatoare (aer condiţionat), veioze
de noptieră, vase de toaletă (w.c.), ventilatoare
de aer condiționat, ventilatoare acționate
electric folosite la ventilație, ventilatoare de
masă, ventilatoare de cameră, ventilatoare
de plafon, ventilatoare de tavan, ventilatoare
de uz casnic, ventilatoare electrice portabile,
ventilatoare pentru automobile, ventilatoare
pentru extractoare de fum, fiare ce călcat
electrice cu abur.
21. Veselă, ustensile de bucătărie și recipiente,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, duze de furtunuri pentru stropit, mănuși de
grădinărit, instrumente pentru stropire, stropitori,
vase de porțelan pentru plante, vaze, vaze din
sticlă, vaze pentru flori, capcane pentru pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, acvarii și
vivarii, piepteni pentru animale, cuști metalice de
uz casnic, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
mănușă de toaletat animale de companie, 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), țesale, vase
pentru mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de băut
pentru păsări domestice.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.

───────
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(210) M 2020 09411
(151) 30/12/2020
(732) SASCRYO SRL, STR EROU

CEAUSU 9, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMT, 610209, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

MalPlay
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării.

───────

(210) M 2020 09412
(151) 30/12/2020
(732) LIVIU-ALEXANDRU MOGOS,

ALEEA MERCUR NR. 7, BL. 33,
SC. C, AP. 6, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, 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)

Ochelaristi.ro NOW YOU SEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari antireflex,
ochelari corectori, ochelari fantezie, ochelari

antiorbire, etuiuri de ochelari, braţe de ochelari,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari, ochelari de citit, ochelari
de gheţari, ochelari pince-nez, ochelari pentru
machiaj, rame de ochelari nemontate, ochelari
cu lentile polarizate, ochelari de protecţie,
ochelari tip mască, cordoane pentru ochelari,
săculeţi pentru ochelari, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, ochelari pentru mărit, braţe
pentru ochelari, piese pentru ochelari, ochelari
de mărire, ochelari de soare, ochelari fără
braţe, lentile pentru ochelari, lentile pentru
ochelarii, ochelari cu prescripţie medicală,
ochelari, ochelari de soare şi lentile de contact,
ochelari cu înveliş antireflex, lanţuri pentru
ochelari şi pentru ochelari de soare, protecţii
laterale pentru ochelari, ochelari cu vedere
nocturnă, rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, şnururi pentru ochelari
de soare, etuiuri pentru ochelari fără braţe,
ochelari de vedere pentru copii, ochelari de
vedere (articole optice), lentile pentru ochelari
de soare, lentile pentru ochelari de vedere,
rame pentru ochelari de soare, etuiuri pentru
ochelari de soare, lănţişoare pentru ochelari
de soare, lentile de schimb pentru ochelari,
braţe pentru ochelari de soare, suporturi de
nas pentru ochelari, tocuri de ochelari de
vedere, pernuţe de nas pentru ochelari, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, tocuri pentru ochelari fără braţe, rame
de ochelari fără braţe, şnururi pentru ochelari
fără braţe, lănţişoare pentru ochelari fără braţe,
ochelari de protecţie pentru protejarea ochilor,
ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
lentile optice pentru ochelarii de soare, ochelari
de soare în ton cu moda, perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, ochelari de soare
pentru animale de companie, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, ochelari de soare pe
bază de prescripţie, tocuri pentru ochelari de
vedere pentru copii, ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on), ochelari de vedere eliberaţi
pe bază de reţetă, tocuri pentru ochelari de
vedere şi de soare, rame pentru ochelari din
metal şi material sintetice, rame de ochelari
fabricate dintr-o combinaţie de metal şi plastic,
rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinaţie de metal şi materiale plastice, lentile,
lentile antireflex, lentile oftalmologice, lentile
interschimbabile, lentile brute, lentile optice,
cutii pentru lentile, lentile optice brute, lentile
pentru mărit, lentile de contact, lentile corectoare
(optică), lentile optice pentru cătări, lentile din
material plastic, lentile oftalmice de sticlă, lentile
de contact colorate, lentile de contact cosmetice,
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pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lentile pentru ochelarii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu prescripţie medicală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari, ochelari
de soare şi lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu înveliş antireflex, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lanţuri pentru ochelari
şi pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu protecţii laterale pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rame
pentru ochelari de vedere şi ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etuiuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari de vedere (articole optice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
pentru ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile de
schimb pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tocuri de ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pernuţe
de nas pentru ochelari, 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 tocuri pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rame
de ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu şnururi pentru ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ochelari de protecţie pentru protejarea ochilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile optice pentru ochelarii de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari

casete pentru lentile de contact, cutii pentru
lentile de contact, cutii pentru lentile de contact,
cutii pentru lentilele de contact, mulaje pentru
lentilele de contact, lentile fără dioptrii pentru
corectarea vederii, etuiuri adaptate pentru lentile
de contact, lentile de soare cu clips magnetic,
aparate pentru curăţarea lentilelor de contact,
lentile pentru măşti de protecţie pentru faţă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari fantezie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu etuiuri de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu apărători pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sticlă de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de citit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de gheţari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari pince-nez, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame de ochelari nemontate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari cu lentile polarizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de protecţie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cordoane
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu săculeţi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
pentru mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu braţe pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
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de soare în ton cu moda, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripţie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari cu lentile de
soare ataşabile (clip-on), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari de vedere
eliberaţi pe bază de reţetă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
din metal şi material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
fabricate dintr-o combinaţie de metal şi plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintr-
o combinaţie de metal şi materiale plastice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile oftalmologice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile brute, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
optice, servicii de ' vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile optice brute,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile din material plastic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
oftalmice de sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile de contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile de cutii
pentru contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mulaje
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu lentile fără dioptrii
pentru corectarea vederii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de soare cu clips
magnetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari fantezie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu braţe de
ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu apărători pentru ochelari, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă
de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
citit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari pince-nez, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rame de ochelari nemontate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
lentile polarizate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari tip
mască, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu săculeţi pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari pentru
mărit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu braţe pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de mărire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu , ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în / legătură cu lentile pentru ochelarii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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ochelari cu prescripţie medicală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
înveliş antireflex, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu protecţii laterale pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari cu vedere nocturnă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu şnururi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu ndicata în legătură cu rame pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
schimb pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari de vedere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pernuţe de nas
pentru ochelari, 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 tocuri pentru
ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari cu prescripţie
medicală pentru înot, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile optice pentru
ochelarii de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de soare în ton cu moda,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perniţe din silicon pentru nas, pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de soare pentru animale de companie,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de nas pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri pentru
ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
vedere eliberaţi pe bază de reţetă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri pentru
ochelari de vedere şi de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rame pentru
ochelari din metal şi material sintetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rame de
ochelari fabricate dintr-o combinaţie de metal şi
plastic, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintr-
o combinaţie de metal şi materiale plastice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile antireflex, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile oftalmologice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile brute, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile optice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lentile optice brute, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile pentru
mărit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile de contact, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile corectoare (optică),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile optice pentru cătări, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile din material plastic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile de contact colorate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile de contact cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu casete pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru lentilele
de contact, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mulaje pentru lentilele de contact,
servicii de vânzare cu ridicată în legătură cu
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
soare cu clips magnetic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru curăţarea
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lentilelor de contact, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru măşti de
protecţie pentru faţă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
antiorbire, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi 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 sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru ochelari, 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 gheţari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rame de ochelari
nemontate, 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 de protecţie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu săculeţi
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 rame de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
pentru mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu braţe 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 ochelari de mărire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu prescripţie medicală, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ochelari cu înveliş antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lanţuri
pentru ochelari şi pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu protecţii laterale pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari cu vedere nocturnă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu şnururi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu etuiuri
pentru ochelari fără braţe, 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
de vedere (articole optice), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru ochelari de vedere, 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 etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari de soare, 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 braţe
pentru ochelari de soare, 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 tocuri
de ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pernuţe
de nas pentru ochelari, 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 tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rame
de ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu şnururi
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lănţişoare
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pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
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 ochelari de soare în
ton cu moda, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, 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 suporturi de nas pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de soare pe bază de
prescripţie, 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 ochelari
cu lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari de vedere eliberaţi pe bază de
reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rame
pentru ochelari din metal şi material sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintr-
o combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinaţie de metal şi materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile interschimbabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile optice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice brute, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile pentru mărit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice pentru cătări, 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 oftalmice de
sticlă, 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 contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu casete pentru lentile de contact, 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 cutii pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mulaje pentru lentilele de contact, 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 etuiuri adaptate pentru lentile de
contact, 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 aparate pentru curăţarea
lentilelor de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru măşti de protecţie pentru faţă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
corectori, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari fantezie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu etuiuri de
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu braţe de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
ochelari, servicii de vânzare cu (amănuntul
online în legătură cu apărători pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile pentru
ochelari, servicii de vânzare h cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de citit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari pince-
nez, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari pentru machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu rame de ochelari nemontate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu lentile polarizate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de protecţie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari tip mască, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săculeţi
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tocuri de ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rame de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari pentru
mărit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu braţe pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piese
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de mărire, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
cu prescripţie medicală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu înveliş antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lanţuri pentru
ochelari şi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu vedere nocturnă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame pentru
ochelari de vedere şi ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu etuiuri pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de vedere (articole optice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rame
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănţişoare

pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de schimb
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu braţe pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pernuţe de nas pentru ochelari, 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
tocuri pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu şnururi
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile optice pentru ochelarii de
soare, 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 perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, 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 suporturi de nas
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, 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 ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-
on), servicii de vănzare amănuntul online în
legătură cu ochelari de vedere eliberaţi pe bază
de reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tocuri pentru • ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rame pentru
ochelari din metal şi material sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinaţie
de metal şi plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile
oftalmologice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile brute, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile
optice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii pentru lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile pentru
mărit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile optice
pentru cătări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile din material plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile oftalmice de sticlă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile de contact colorate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu casete pentru lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cutii pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mulaje pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu etuiuri adaptate pentru lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari corectori, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari fantezie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari antiorbire, servicii de

vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu braţe de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu suporturi pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu apărători pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu sticlă de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu ochelari de citit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu rame de ochelari nemontate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu cordoane pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu săculeţi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu tocuri de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari pentru mărit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu braţe pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
" (în legătură cu piese pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile pentru ochelarii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari cu prescripţie medicală,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
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poştală în legătură cu ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
ochelari cu înveliş antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lanţuri pentru ochelari şi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu protecţii
laterale pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu ochelari de vedere pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile pentru ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu suporturi
de nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu tocuri de ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu pernuţe de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu rame din metal pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu rame din plastic
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală

în legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari de
protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari cu prescripţie medicală
pentru înot, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu lentile optice
pentru ochelarii de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari de vedere eliberaţi pe
bază de reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu tocuri
pentru.ochelari de vedere şi de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu rame pentru ochelari din metal
şi material sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinaţie de
metal şi plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile -' oftalmologice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile brute, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile optice pentru cătări, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile din material plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact colorate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu casete pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu cutii pentru lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu cutii pentru
lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu cutii pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu mulaje pentru lentilele de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile fără dioptrii
pentru corectarea vederii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu etuiuri adaptate pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile de soare cu clips
magnetic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu aparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
etuiuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare

cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de citit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu rame de ochelari nemontate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu cordoane pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu săculeţi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu tocuri de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu braţe pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii devânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură pentru
lentile de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu înveliş antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
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protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu etuiuri pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lentile pentru ochelari de
vedere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu etuiuri pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lentile de schimb pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu tocuri de ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pernuţe de
nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu rame
din metal pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu rame
din plastic pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru
înot, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice pentru
ochelarii de soare, servicii de vânzare cu

amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripţie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu lentile de soare ataşabile
(clip-on), servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
vedere eliberaţi pe bază de reţetă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu rame pentru
ochelari din metal şi material sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame de ochelari fabricate dintr-
o combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinaţie de metal şi materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile oftalmologice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu lentile
pentru mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile corectoare
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile din material
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul prin



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

554

teleshopping în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu casete pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu cutii pentru lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu cutii pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
mulaje pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile de soare cu clips magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile pentru măşti
de protecţie pentru faţă.

───────

(210) M 2020 09413
(151) 30/12/2020
(732) RALUCA GAITAN, STR.

ARHIEREUL CALIST, NR. 27, AP. 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, SECTORUL 4, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU A5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DIa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri, vopsele și lapte de var, lacuri
(vopsele).
16. Picturi.

───────

(210) M 2020 09414
(151) 30/12/2020
(732) SC GLOBAL EYE INVESTMENTS

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 29,
PARTER, CAMERA 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013714, ROMANIA

(540)

MAISON COUTURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la o potrivire a potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenori care au nevoie de înfinanţare,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţii publice, analiza costurilor, prognoze
economice, servicii de agenţie de import-export,
facturare, marketing, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, închirierea de echipamente
şi maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, publicitate exterioara,
management administrativ externalizat pentru
companii, recrutarea de personal, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
mărfurilor in medii de comunicare, pentru
servicii de comerţ, prin intermediul magazinelor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

555

magazinelor online, servicii de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
servicii de agenţii de import şi export, publicitate,
servicii de publicitate in legătura cu produse
diverse, în special în legătură cu: produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitaţii din piele, blanuri,
genţi, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, acesorii
pentru toate produsele anterior menţionate,
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul, prin magazine,
prin cataloage, prin corespondenta, a diverse
bunuri, în special produse de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
si limitaţii din piele, blanuri, genţi, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, acesorii pentru
toate produsele anterior menţionate, produse
cosmetice şi de înfrumuseţare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcolice, băuturi sportive bogate in proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul in mediul
online a diverse bunuri, în special produsele
îmbrăcăminte, produse de încălţăminte, produse
care servesc la acoperirea capului, produse din
piele si imitaţii din piele, blanuri, genţi, articole
de voiaj, umbrele, articole si echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, acesorii pentru
toate produsele anterior menţionate, produse
cosmetice şi de înfrumuseţare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcolice, băuturi sportive bogate in proteine,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
şi offline a diverse bunuri, în special produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitaţii din piele, blănuri,
genţi, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, acesorii
pentru toate produsele anterior menţionate,
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcolice, băuturi sportive bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 09415
(151) 30/12/2020
(732) SC GLOBAL EYE INVESTMENTS

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 29,
PARTER, CAMERA 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013714, ROMANIA

(540)

MAISON SPORT COUTURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la o potrivire a potențialilor investitori privați
cu antreprenori care au nevoie de finanțare,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor si serviciilor, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relații publice, analiza costurilor, prognoze
economice, servicii de agenție de import-export,
facturare, marketing, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, închirierea de echipamente
şi mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
management administrativ externalizat pentru
companii, recrutarea de personal, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
mărfurilor în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, servicii de informații
şi consiliere comerciala pentru consumatori,
servicii de agenții de import si export, publicitate,
servicii de publicitate în legătură cu produse
diverse în special în legătură cu: produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitații din piele, blănuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice şi de înfrumusețare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
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nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul prin magazine,
prin cataloage, prin corespondenţă a diverse
bunuri în special produse de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
şi imitații din piele, blănuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii pentru
toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice şi de înfrumuseţare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul în mediul online
a diverse bunuri în special de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
şi imitații din piele, blănuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii pentru
toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice şi de înfrumusețare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu ridicata în mediul online
şi offline a diverse bunuri în special produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitații din piele, blănuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 09416
(151) 30/12/2020
(732) SC GLOBAL EYE INVESTMENTS

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 29,
PARTER, CAMERA 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013714, ROMANIA

(540)

SC SPORT COUTURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la o potrivire a potențialilor investitori privați
cu antreprenori care au nevoie de finanțare,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor si serviciilor, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relații publice, analiza costurilor, prognoze
economice, servicii de agenție de import-export,
facturare, marketing, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, închirierea de echipamente
şi mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
management administrativ externalizat pentru
companii, recrutarea de personal, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
mărfurilor în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, servicii de informații
şi consiliere comerciala pentru consumatori,
servicii de agenții de import si export, publicitate,
servicii de publicitate în legătură cu produse
diverse în special în legătură cu: produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitații din piele, blănuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice şi de înfrumusețare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul prin magazine,
prin cataloage, prin corespondenţă a diverse
bunuri în special produse de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
şi imitații din piele, blănuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii pentru
toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice şi de înfrumuseţare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul în mediul online
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a diverse bunuri în special de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
şi imitații din piele, blănuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii pentru
toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice şi de înfrumusețare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu ridicata în mediul online
şi offline a diverse bunuri în special produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitații din piele, blănuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 09417
(151) 30/12/2020
(732) SC GLOBAL EYE INVESTMENTS

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 29,
PARTER, CAMERA 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013714, ROMANIA

(540)

SPORT COUTURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Albume, pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, cărţi, cutii din hârtie sau carton, carduri/
cartele din hârtie sau carton, nemagnetice,
cataloage, plicuri, fluturași publicitari, reviste,
publicații periodice, ziare, agende, broşuri,
hârtie, fotografii, ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, postere, cărţi poștale, felicitări, publicații
tipărite, hârtie de împachetat, hârtie de ambalat.
28. Articole şi echipamente sportive,
echipamente de gimnastica, echipamente
fitness, bare pentru aparate multifuncționale
de fitness, corzi, mingi pentru fitness, aparate
pentru exerciții fizice, jucării, huse pentru
echipamente sportive, jocuri, obiecte de
divertisment.
30. Preparate din cereale, gustări pe baza de
cereale, suplimente alimentare nutritive, proteine

si suplimente nutritionale pentru consumul
uman, inlocuitori de cafea, batoane energizante.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
izotonice, sucuri.
35. Oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la o potrivire a potențialilor investitori privați
cu antreprenori care au nevoie de finanțare,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor si serviciilor, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relații publice, analiza costurilor, prognoze
economice, servicii de agenție de import-export,
facturare, marketing, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, închirierea de echipamente
şi mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
management administrativ externalizat pentru
companii, recrutarea de personal, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
mărfurilor în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, servicii de informații
şi consiliere comerciala pentru consumatori,
servicii de agenții de import si export, publicitate,
servicii de publicitate în legătură cu produse
diverse în special în legătură cu: produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitații din piele, blănuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice şi de înfrumusețare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul prin magazine,
prin cataloage, prin corespondenţă a diverse
bunuri în special produse de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
şi imitații din piele, blănuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii pentru
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toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice şi de înfrumuseţare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul în mediul online
a diverse bunuri în special de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
şi imitații din piele, blănuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii pentru
toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice şi de înfrumusețare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu ridicata în mediul online
şi offline a diverse bunuri în special produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitații din piele, blănuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 09418
(151) 30/12/2020
(732) SC GLOBAL EYE INVESTMENTS

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 29,
PARTER, CAMERA 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013714, ROMANIA

(540)

SPORT COUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.15; 26.11.01

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

16. Albume, pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, cărţi, cutii din hârtie sau carton, carduri/
cartele din hârtie sau carton, nemagnetice,
cataloage, plicuri, fluturași publicitari, reviste,
publicații periodice, ziare, agende, broşuri,

hârtie, fotografii, ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, postere, cărţi poștale, felicitări, publicații
tipărite, hârtie de împachetat, hârtie de ambalat.
18. Piele şi imitații de piele, blănuri şi piei,
precum şi produsele rezultate din acestea,
bagaje si genți de transport, genți, portofele
şi alte accesorii, umbrele de ploaie şi de
soare, bastoane, bice, harnaşament şi articole
de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale, şi în special următoarele produse: piei
de animale, serviete diplomat, rucsacuri pentru
alpinişti, genți pentru camping, pungi (plicuri,
săculeţi) din piele, pentru ambalat, genți pentru
sporturi, genți, genți de plaje, cutii din piele sau
imitație de piele, serviete, etuiuri pentru cărțile de
vizită, portofele, tocuri din piele sau imitație din
piele, carcase din piele, poșete din zale, piei de
vită, piele de căprioară, îmbrăcăminte şi zgărzi
pentru animale, dosare şi mape de conferință,
huse din piele pentru mobilă, tolbe de vânători
(accesorii de vânătoare), huse de îmbrăcăminte
pentru călătorie, centuri din piele, genți de mână,
cutii din piele pentru pălării, ranițe, imitație din
piele, portchei, etichete din piele, carton imitație
din piele, etichete de bagaje, geamantane, plase
pentru cumpărături, umbrele de soare, port-
bebe, poșete, rucsacuri rigide, hamuri, şei de
călărie, genți pentru școală, bretele din piele,
cufere, inele pentru umbrele, huse de umbrele,
valize, genți de cosmetice, nedotate, valize.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, şi în special, ghete,
sorturi, cravate, pantaloni, fulare, sandale,
mănuși, halate, căşti de baie, slipuri de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, şaluri, corsaje (lenjerie), cizme, cizme
pentru sporturi, lenjerie de corp, pantaloni
de călărie pentru purtare, caschete, șepci,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru sporturi,
îmbrăcăminte din imitație de piele, îmbrăcăminte
din piele, paltoane, gulere (îmbrăcăminte),
combinezoane (îmbrăcăminte) manşoane/
manşete, îmbrăcăminte pentru cicliști, gulere
detașabile, rochii, capoate, apărători pentru
urechi, espadrile, veste de pescuit, ghete/pantofi
de fotbal, saci pentru picioare, încălţăminte,
cape de blană, blănuri (îmbrăcăminte),
trenduri (îmbrăcăminte), galoși, jartiere, mănuși
(îmbrăcăminte), cizmuliţe, pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, şosete, protecții de călcâi pentru
încălţăminte, glugi, ciorăpărie, jachete, jersee,
uniforme de judo, rochii, pulovere, chimonouri,
uniforme de karate, tricotaje, cizme din dantele,
trusouri pentru copii, egari, jambiere, costume
de gimnastica/balet, uniforme, costume de bal
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mascat, pălării, mănuși, îmbrăcăminte pentru
motociclişti, eșarfe, îmbrăcăminte din latex,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solara,
îmbrăcăminte cu led uri incorporate, cravate,
îmbrăcăminte de strada, salopete, paltoane,
pardesie, jachete, pelerine, mantale, batiste,
căptușeli, poncouri, pijamale, sariuri, panglici,
cămăşi, pantofi, bocanci de schi, mănuși de
schi, fuste, pantaloni, bonete, măşti de somn,
papuci, bretele, sosete, branturi, articole sport de
îmbrăcăminte, încălţăminte si pentru acoperirea
capului, costume, lenjerie de corp care absoarbe
transpirația, hanorace, tricouri, bluze, cămăşi,
jobene, turbane, desuuri, veste, îmbrăcăminte
impermeabilă, costume de neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
28. Articole şi echipamente sportive,
echipamente de gimnastică, echipamente
fitness, bare pentru aparate multifuncționale
de fitness, corzi, mingi pentru fitness, aparate
pentru exerciții fizice, jucării, huse pentru
echipamente sportive, jocuri, obiecte de
divertisment.
30. Preparate din cereale, gustări pe bază de
cereale, suplimente alimentare nutritive, proteine
şi suplimente nutriţionale pentru consumul
uman, înlocuitori de cafea, batoane energizante.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
izotonice, sucuri (băuturi).
35. Oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la o potrivire a potențialilor investitori privați
cu antreprenori care au nevoie de finanțare,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor si serviciilor, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relații publice, analiza costurilor, prognoze
economice, servicii de agenție de import-export,
facturare, marketing, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, închirierea de echipamente
şi mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
management administrativ externalizat pentru
companii, recrutarea de personal, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, închirierea automatelor pentru

vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
mărfurilor în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, servicii de informații
şi consiliere comerciala pentru consumatori,
servicii de agenții de import si export, publicitate,
servicii de publicitate în legătură cu produse
diverse în special în legătură cu: produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitații din piele, blănuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice şi de înfrumusețare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul prin magazine,
prin cataloage, prin corespondenţă a diverse
bunuri în special produse de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
şi imitații din piele, blănuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii pentru
toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice şi de înfrumuseţare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu amănuntul în mediul online
a diverse bunuri în special de îmbrăcăminte,
produse de încălţăminte, produse care servesc
la acoperirea capului, produse din piele
şi imitații din piele, blănuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole şi echipamente
sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii pentru
toate produsele anterior menționate, produse
cosmetice şi de înfrumusețare, produse de
parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine,
servicii de vânzare cu ridicata în mediul online
şi offline a diverse bunuri în special produse
de îmbrăcăminte, produse de încălţăminte,
produse care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitații din piele, blănuri,
genți, articole de voiaj, umbrele, articole şi
echipamente sportive, ceasuri, bijuterii, accesorii
pentru toate produsele anterior menționate,
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, produse
de parfumerie, suplimente alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi sportive bogate în proteine.

───────
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(210) M 2020 09419
(151) 30/12/2020
(732) S.C. LEADS HEROES S.R.L., STR.

SEPTIMIU ALBINI NR. 81, AP. 10,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZÂMBETE ÎN RATE
(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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 09420
(151) 30/12/2020
(732) FLAVIUS EMANUEL

HOLOTESCU, STR. MAIOR
CRANTA NR. 13, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500084,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

hipsteria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.12; 26.01.03; 26.11.12;
26.11.14; 14.07.16

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.

───────

(210) M 2020 09421
(151) 30/12/2020
(732) DANIEL OTIL, ȘOS VITAN

BÂRZEȘTI NR. 7D, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, AP. 91, BUCUREȘTI, 70,
ROMANIA

(540)

EVOPLASMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice
de uz medical, suplimente alimentare pentru
sportivi de uz medical, suplimente alimentare
proteice de uz medical, suplimente nutritive.
25. Articole de îmbrăcăminte pentru sport,
pantaloni de sport, colanți pentru
atletism, echipament sportiv (îmbrăcăminte și
încălțăminte).
28. Articole și echipament de sport, aparate
pentru antrenament sportiv.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
ridicata în legatură cu suplimente nutritive,
preparate dietetice și echipamente sportive sau
pentru sport, prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta, inclusiv prin intermediul
unui magazin online sau platformă online
specializată, publicitate, marketing și promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se
vor dezvolta ulterior, inclusive online, magazine
și lanțuri de magazine, inclusiv magazine
online, informații și sfaturi comerciale pentru
cumpărători.

───────
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(210) M 2020 09423
(151) 30/12/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

cine intră în istorie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

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 extemalizare (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 de secretariat, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,

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
profesionala 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
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38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, emisiuni 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).

de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât textele publicitare.

───────

(210) M 2020 09424
(151) 30/12/2020
(732) BIOIDAEUS SRL, CALEA

TIMISORII NR. 212, JUDETUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Very Berry EST. 2019
IN NATURE WE TRUST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
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.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

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.

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, nedescarcabile,
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, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea c ărţilor, 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, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor

(591) Culori revendicate: roz (HEX 
#9e2064),verde (HEX #015038)

───────
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(210) M 2020 09425
(151) 30/12/2020
(732) SC MIHAI&DINU SRL, SAT

DANES, NR. 192, JUDETUL
MUREȘ, COMUNA DANES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Carmidin TRADIȚIE
ȘI DĂRUIRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 23.01.25

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile

───────

(210) M 2020 09426
(151) 30/12/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

FINI Sunt!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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
profesionala 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

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#C01623), negru (HEX #000000), gri
(HEX #707070, #353533)

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţ ilor,
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 extemalizare (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 de secretariat, căutarea

38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, emisiuni 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, nedescarcabile,
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 muzic ă, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea c ărţilor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,

de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informatiilor 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.
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informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 09427
(151) 30/12/2020
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67, 4058
BASEL, ELVEȚIA

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

(540)

CENASTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură şi silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
gestionarea stresului la plante, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, preparate chimice
pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții decât
cei de uz medical sau veterinar.
5. Produse pentru distrugerea verminei,
insecticide, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 09429
(151) 30/12/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CINEMALEPH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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
profesionala 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,

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţ ilor,
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 extemalizare (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
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor 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, emisiuni 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, nedescarcabilă, 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
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de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.

───────

(210) M 2020 09430
(151) 30/12/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SEVERINE

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(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, 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
profesionala 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 terţ ilor,
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 extemalizare (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

(591) Culori revendicate: roșu, negru, 
galben,gri, alb
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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 informatiilor 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, emisiuni 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, nedescarcabile,
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, nedescarcabilă, 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, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 09432
(151) 30/12/2020
(732) MARIAN - CONSTANTIN

CUZDRIOREANU, ALEEA
BARAJUL UZULUI NR. 1, BL. Y14,
SC. D, ET. 1, AP. 65, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

Boier Costică
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15; 02.01.01

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

29. Produse alimentare de origine animală,
carne proaspătă, carne afumată, carne
procesată, carne uscată, carne preparată, carne
ambalată, peste, insecte comestibile, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru câmați
și imitații ale acestora, legume și produse
comestibile horticole care sunt pregătite sau
conservate pentru consum, băuturi din lapte
cu conținut predominant de lapte-substituenți
de lapte, de exemplu, lapte de migdale,
lapte de nucă de cocos, ciuperci conservate,
pastă de ardei conservată, piure de mere,
bacon (slănină), fructe de pădure, conservate,
bulion, nuci glasate, caviar, mezeluri, brânză,
scoici, compoturi, lapte condensat, chiftele
din brânză de vaci, compot de merișoare,
raci, nu vii, smântână (produse lactate),
crochete, crustacee, nu vii, fructe cristalizate/
fructe glazurate, lapte bătut, curmale, ulei de
măsline extra virgin alimentar, falafel, grăsimi
comestibile, fileuri de pește, pește, nu viu, pește,
conservat, pește, la conservă, icre de pește,
preparate, produse alimentare pe bază de pește,
nuci condimentate, fructe, conservate, fructe
înăbușite, jeleuri de fructe, pulpă de fructe,
fructe conservate în alcool, gustări pe bază
de fructe, fructe congelate, fructe, la conservă,
vânat, nu viu, castraveciori, guacamole, șuncă,
heringi, nu vii, humus, gemuri, jeleuri alimentare,
chefir, ficat, pate de ficat / pastă de ficat,
chipsuri de cartofi cu conținut scăzut de grăsimi,
marmeladă, produse din lapte, băutură din lapte
și fructe (milk shake), midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci preparate, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
murături, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi,
fulgi de cartofi, găluște pe bază de cartofi,
păsări de curte, nu vii, creveți, nu vii, pastă de
fructe presate, stafide, somon, nu viu, cărnuri
sărate, sardine, nu vii, cârnați, moluște, nu
vii, languste, nu vii, supe, ulei alimentar de
floarea soarelui, tofu, piure de tomate, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, burtă,
trufe, conservate, ton, nu viu, preparate pentru
supa vegetală, sucuri vegetale pentru gătit,
salate vegetale, legume, conservate, gătite,
uscate, si la conservă, concentrat pe bază de
legume pentru gătit, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, creme tartinabile pe bază

de legume, brânză cottage. alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, aperitive
congelate preambalate constând în principal
din fructe de mare, aripioare de pui, brioșe
cu ouă (aperitiv), bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, burtă de vită,
calmar preparat, carne de vită preparată, carne
prăjită de pui, carne preparată, cartofi umpluți,
chiftele din pește, chili con carne (tocană de
ardei iute și carne), cine preambalate care conțin
în principal fructe de mare, cine preambalate
constând în principal din vânat, concentrat
din carne de vacă, consomme-uri, cremă de
fructe, falafel, feluri de mâncare preparate din
came, fiertură (supe), fileuri de pește la grătar,
ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbij), mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri gătite care
conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncăruri gătite care conțin în
principal came de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din came 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 constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
în principal came de curcan, mâncăruri preparate
care conțin în principal came de rață, mâncăruri
preparate constând în principal din came,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din came de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază
de came, omlete, pește gătit și congelat, pește
cu aromă de cartofi prăjiți, pârjoale din carne,

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

570

plăcintă cu carne, salate aperitiv, salate cu carne
de pasăre, salate de cartofi, salate de legume,
salate pe bază de cartofi, salate preparate,
salată caesar, sarmale în foi de viță, supe,
supe la conservă, supe miso, supe miso gata-
preparate, supă cu bulete din mața, supă de
bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, surimi, tajine (fel de mâncare
preparat din came, pește sau legume), tocană cu
curry semipreparată, tocane (alimente), tocană
de vită, tocăni, turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din came, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Alimente preparate pe bază de tăieței,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
aperitive (tartine), baghete umplute, biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți sărați din
orez, biscuiți umpluți cu brânză, blaturi de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, boabe
de porumb prăjite, brioșe, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), bulete din
orez, chifle cu gem de fasole, chifle umplute,
chifle înăbușite umplute cu pastă de fasole
roșie, chipsuri de creveți, chipsuri de porumb,
chipsuri de porumb cu gust de alge, chipsuri
de porumb cu gust de legume, chipsuri pe
bază de cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla,
clătite, clătite congelate, clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite sărate, covrigei, crenvurști calzi
și ketchup în chifle deschise, crusta de pizza,
empanada, feluri de mâncare în special pe bază
de orez, floricele de porumb, floricele de porumb
pentru preparare la cuptorul cu microunde,
floricele de porumb preparate, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele glasate cu
zahăr, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, friganele congelate, frigănele, gustări
alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare fabricate din porumb
sub formă expandată, gustări care constau în
principal din pâine, gustări din porumb, gustări
din porumb expandat cu gust de brânză, gustări
din tortilla, 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
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din mușii, gustări rapide preparate din
porumb, găluște de creveți, găluște de orez,

gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle,
jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, mâncăruri criodesicate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, mai
ales pe bază de paste, mâncăruri gătite, uscate
și lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu
came, pește sau legume, mâncăruri pregătite
pe bază de orez, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, mâncăruri preparate în
special pe bază de paste, înveliș pentru
sandvișuri, mâncăruri preparate pe bază de
orez, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri uscate prin înghețare în care orezul
este ingredientul principal, orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, pătrățele cu
ovăz, plăcinte cu came de pasăre sau de vânat,
plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu came de
pui, plăcinte cu came tocată, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte dulci
sau sărate, plăcinte proaspete, popcorn aromat,
porumb fript, porumb procesat pentru floricele,
porumb prăjit, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate umplute cu
came și legume, prânzuri la cutie constând din
orez, cu came, pește sau legume adăugate,
prăjituri din mei, produse de patiserie conținând
legume și came de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și came, produse din patiserie
congelate umplute cu came, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, 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 pesmet,
ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri
cu ou, rulouri de primăvară, salate de paste,
salată de macaroane, salată de orez, sandviș
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din brânză topită și șuncă, sandvișuri, sandvișuri
care conțin came de vită tocată, sandvișuri
care conțin file de pește, sandvișuri care conțin
salată, sandvișuri cu came, sandvișuri cu carne
de pui, sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu
pește, sendvișuri cu carne de curcan, snacksuri
răsucite cu gust de brânză, spaghete cu sos
de roșii la conservă, spaghetti și chiftele, taco,
tartă de orez, tortillas, tăiței ramen, turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
pâine, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru
biscotti, aluaturi împletite prăjite, alune trase
în ciocolată, amestecuri de ciocolată caldă,
batoane de nuga învelite în ciocolată, bezele,
biscuiți cu gust de brânză, biscuiți crackers cu
aromă de fructe, biscuiți de graham, biscuiți
sărați, biscuiți sărați condimentați, biscuiți sub
formă de napolitane sărate, boabe de cafea
învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, budinci, budinci de orez, budincă de
griș, budincă de orez, budincă de orez conținând
stafide și nucșoară, chifle cu gem, chipsuri de
cofetărie pentru copt, ciocolată, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, deserturi cremă instant,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați, flan,
fondue din ciocolată, fructe de pădure învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
halva, hârtie de orez comestibilă, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, marțipan, măr pană,
napolitane din hârtie comestibilă, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, orez
sub formă de cremă, pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
prăjitură cu pâine, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de brutărie, produse de
brutărie fără gluten, 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
lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), 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
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie în
formă lichidă, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie

învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie umplute
cu vin, produse de patiserie din făină de
cartofi, specialități de patiserie, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), vafe, gofre, vată de
zahăr, produse apicole.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import –
export, regruparea în folosul terților, a unei game
variate de produse alimentare, in mod special
a celor solicitate in clasele 29, 30 permițând
consumatorilor să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod prin magazine en gross sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, pagină
web, prin intermediul caselor de comenzi și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu animale vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vânzarea de cutii de alimente pe
bază de abonament, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
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 băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de came, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, 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 rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
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alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, 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 produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fructe de mare, 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 ridicata în legătură
cu diverse tipuri de came, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
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,
administrarea vânzărilor, servicii de comandă
computerizată de stoc, consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online computerizate.
43. Servicii de bodegi de vinuri, servicii de bufet
de salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în internet-
cafe, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese ia hoteluri, 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, sculptură culinară, servicii ale

bistrourilor, servicii ale barurilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi de
băut private, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant și bar, servicii de somelier,
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
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, servicii de
baruri care servesc bere snack-baruri, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații sub formă de rețete de băuturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de consultanță cu privire
la alimente, servicii de consultanță cu privire
ia prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

573

(210) M 2020 09434
(151) 30/12/2020
(732) CSS INTERACTIV VISION SRL,

ALEEA CONSTRUCTORULUI NR.
3, BL. 17 SC. B, AP. 4, JUDEȚUL
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Somn Pufos

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 05.05.20

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de uz
caznic, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 09435
(151) 30/12/2020
(732) DIRECT CLIENT SERVICES SRL,

STR. PICTOR ARTHUR VERONA
NR. 15, CORP A1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

cărtureşti carte,
ceai, muzică, dichis

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 20.07.02; 11.03.03; 29.01.03

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

1. Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, îngrăşăminte pentru
pământ, compoziţii extinctoare, preparate pentru
călire şi sudura metalelor, produse chimice
destinate conservării alimentelor, materiale
tanante, adezivi (materiale de lipit) destinaţi/e
industriei.
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 pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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, nemedicinale.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.

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

(591) Culori revendicate: Verde (Pantone
384C), negru (Pantone BlackC)
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5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
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, articole mici metalice, minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cu plaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, 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, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
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.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13. Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale preţioase şi aliajele lor şi
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, 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 , caractere tipografice necuprinse
în alte clase, clişee.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
21. Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului sau materialelor plastice), materiale
textile fibroase brute.
23. Fire de uz textil.
24. Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat

servesc la acoperirea capului.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport , decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
came, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

şi fețe de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte,  articole   care
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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.
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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nonalcolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
38. Telecomunicații.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea de materiale.
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.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultura şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 09436
(151) 30/12/2020
(732) DIRECT CLIENT SERVICES SRL,

STR. PICTOR ARTHUR VERONA
NR. 15, CORP A1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CARTE, CEAI,
MUZICĂ, DICHIS

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

1. Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, îngrăşăminte pentru
pământ, compoziţii extinctoare, preparate pentru
călire şi sudura metalelor, produse chimice
destinate conservării alimentelor, materiale
tanante, adezivi (materiale de lipit) destinaţi/e
industriei.
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 pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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, nemedicinale.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
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, articole mici metalice, minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cu plaje şi
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organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, 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, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
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.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13. Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale preţioase şi aliajele lor şi
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, 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 , caractere tipografice necuprinse
în alte clase, clişee.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale, geamantane şi valize, umbrele,

umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
21. Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului sau materialelor plastice), materiale
textile fibroase brute.
23. Fire de uz textil.

servesc la acoperirea capului.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport , decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
came, 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.
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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nonalcolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

24. Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat
şi fețe de masă.
25. Îmbrăcăminte,  încălţăminte,  articole  care
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34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
38. Telecomunicații.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea de materiale.
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.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultura şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 09437
(151) 30/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALE SEVER BOCU NR.31, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Bebe Googoo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Şerveţele umede cosmetice pentru îngrijirea
bebeluşului, șerveţele pentru bebeluşi

impregnate cu preparate de curăţare de uz
cosmetic, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluşi, loţiuni
nemedicinale pentru îngrijirea corpului pentru
bebeluşi, uleiuri pentru bebeluși nemedicinale,
uleiuri pentru copii nemedicinale, creme de corp
şi de față pentru bebeluși, creme de protecție
solară pentru bebeluși, pudră de talc, pudră
pentru bebeluși, șampoane pentru bebeluși,
geluri de duș pentru bebeluși, spumante de
baie pentru bebeluși, creme de spălare pentru
bebeluși, balsamuri de păr pentru bebeluși,
creme pentru schimbatul scutecelor pentru
bebeluși (nemedicinale), săpunuri nemedicinale,
preparate pentru spălare pentru bebeluși,
bețișoare de bumbac pentru uz cosmetic.
5. Scutece de unică folosință pentru bebeluși,
scutece-chiloțel pentru bebeluși, scutece pentru
bebeluşi, chiloţei din celuloză, de unică folosinţă,
pentru învăţarea la oliţă, scutece-chilot de unică
folosinţă, pentru bebeluşi, scutece pentru copii,
din hârtie sau celuloză (de unică folosinţă),
scutece triunghiulare pentru copii (hârtie), loțiuni
si unguente anti-iritații pentru bebeluși, pantaloni
de unică folosință din celuloză pentru fixarea
scutecului bebelușului, scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, unguente anti-iritații
pentru bebeluși, prosoape sanitare/absorbante
sanitare.

───────

(210) M 2020 09438
(151) 30/12/2020
(732) S.C. AMAVI TEXTILE CREATION

S.R.L., CALEA BORSULUI 22A,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410605,
BIHOR, ROMANIA

(540)

AMAVI FASHION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, fulare (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), manșoane (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
gabardine (îmbrăcăminte), mitene
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
combinezoare (îmbrăcăminte), glugi
(îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte),
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jachete (îmbrăcăminte), blănuri (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, brâie (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru pescari, îmbrăcăminte pentru
gravide, gulere răsucite (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte pentru
cicliști, îmbrăcăminte pentru automobiliști,
îmbrăcăminte din hârtie, articole de
îmbrăcăminte, bretele pentru imbracaminte,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte pentru
surf, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
pentru fete, costume populare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte pentru
dormit, îmbrăcăminte de noapte, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
curele din piele (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
formală de seară, pulover (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, articole de îmbrăcăminte
brodate, șepci (articole de îmbrăcăminte),
mănuși (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte modelatoare, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), tricouri, tricouri polo, tricouri
imprimate, tricouri de tenis, tricouri tip polo,
tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal, bluze,
bluze sport, bluze tubulare, bluze scurte, bluze
cu glugă, bluze de trening, bluze de corp,
rochii drepte, rochii de mireasă, rochii de
tenis, rochii din piele, rochii de bal, rochii
pentru femei, rochii de plajă, fuste, fuste
plisate, fuste-pantalon, fuste mini, fuste de tenis,
balerini (încălțăminte), saboți (încălțăminte),
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte de
atletism, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
pentru antrenament, articole de încălțăminte,
încălțăminte de fotbal, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru bărbați și femei, pulovere,
pulovere groase, pulovere cu glugă, pulovere
tip polo, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, hanorace, hanorace
sport, hanorace cu glugă, jachete cămașă,
pantaloni, pantaloni lungi, pantaloni colanți,
pantaloni ecosez, pantaloni sportivi, pantaloni
scurți, pantaloni corsar, pantaloni impermeabili.

───────

(210) M 2020 09441
(151) 31/12/2020
(732) AUTO VARIANT SRL, BD. ION

MIHALACHE, NR. 259, CAMERA
3, AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AUTO VARIANT Fii
impresionant, alege variant!

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

clase:
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 marketing, publicitate şi promovare.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, întreținerea și repararea
anvelopelor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, reşaparea anvelopelor, sablare,
echilibrarea anvelopelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, întreţinerea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii).

───────

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09443
(151) 31/12/2020
(732) DELBANI AESTHETICS SRL, STR.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Delbani Plastic.
Aesthetic. Reconstruction

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.03.01

clase:
44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 09444
(151) 31/12/2020
(732) CHURCH & DWIGHT CO.,

INC., 500 CHARLES EWING
BOULEVARD, EWING, 08628,
NEW JERSEY, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

MORE POWER TO YOU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Pasta de dinți nemedicinală, deodorante
pentru uz personal, detergent de rufe,
preparate de curatare, sodă cristalizată,
pentru curățare, preparate pentru curățarea
nazală în scopuri sanitare personale
(nemedicamentoase), servetele antistatice
pentru uscătorul de rufe.
5. Dezodorizante pentru litiera pisicilor

───────

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

HORIA MACELARIU, NR. 83, SC.C,
ET. 7, AP. 168, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 09445
(151) 31/12/2020
(732) PIZZA & DOODLE S.R.L., STR.

DRUMUL POTCOAVEI NR. 11,
CAMERA 2, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, 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)

PIZZA & DOODLES

(531) Clasificare Viena:
08.07.04; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
16. Cărți, reviste, albume pentru înregistrarea
evoluției bebelușilor, plastilină pentru copii, cu
excepția plastilinei inteligente, cutii cu acuarele
pentru copii, fotografii, seturi de pictură pentru
copii, tăblițe de scris pentru copii, caiete,
caiete de activități pentru copii, cărţi de scris
sau de colorat, acuarele/culori acrilice (picturi),
table aritmetice/tabla înmulţirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artişti, atlase,
articole de papetărie, pensule, instrumente de
scris, coperţi (papetărie)/învelitori (papetărie),
blocuri de desen, materiale de modelaj, șevalete
pentru pictori, sclipici pentru papetărie, penare,
postere.
18. Rucsacuri, genţi pentru sporturi, genți,
portchei, portcarduri (portofele), portofele,
poșete, borsete, genţi pentru şcoală, ghiozdane,
genţi de voiaj, umbrele, genți pentru transportul
bebelușilor.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, articole de

îmbrăcăminte și încălțăminte pentru bebeluși și
copii, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru adolescenți, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, bandane
(fulare), slipuri de baie/pantaloni scurţi de
baie, costume de baie, curele (îmbrăcăminte),
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, eşarfe pentru cap, eșarfe,
șaluri, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, salopete, jachete cu glugă (parka),
jachete, paltoane, cămăşi, maieuri sport, lenjerie
de corp care absoarbe transpiraţia, lenjerie
de corp, îmbrăcăminte impermeabilă, colanţi,
hanorace, hanorace cu glugă, tricouri, pantaloni,
pantaloni scurți, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), jachete de trening, bluze sport,
bluze, pulovere, rochii, fuste, body-uri, pijamale,
costume de bal mascat, batiste de buzunar,
îmbrăcăminte de-a gata, uniforme de școală.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, saltea de joacă pentru bebeluşi,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, măşti
(obiecte de divertisment), tuburi de confeti pentru
petreceri (articole cu caractere de noutate pentru
petreceri), piñatas, skateboard-uri, topogane
(obiecte de divertisment), snowboard-uri, plăci
de surf, piscine (articole de joacă), leagăne,
trambuline.
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, borsete,
ghiozdane, 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 de cărți, reviste, albume
pentru înregistrarea evoluției bebelușilor, caiete
cu activități pentru copii, postere, articole de
scris, articole pentru desen și pictură, articole
didactice, articole de papetărie, articole și
instrumente pentru școală, servicii de vânzare
cu amănuntul de jocuri, jucării şi obiecte de
divertisment, aparate pentru jocuri video, articole

(591) Culori revendicate: galben, roșu, maro
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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de gimnastică şi de sport, accesorii pentru
practicarea sporturilor. decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, servicii de vânzare cu amănuntul
de scutece, biberoane, suzete, genți și articole
pentru transportul bebelușilor, cărucioare,
biciclete, trotinete, salteluțe de joacă, mobilier
pentru bebeluși și copii, 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, ghiozdane,borsete, 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, servicii de vânzare
cu amănuntul online de cărți, reviste, albume
pentru înregistrarea evoluției bebelușilor, caiete
cu activități pentru copii, postere, articole de
scris, articole pentru desen și pictură, articole
didactice, articole de papetărie, articole și
instrumente pentru școală, servicii de vânzare
cu amănuntul online de jocuri, jucării şi obiecte
de divertisment, aparate pentru jocuri video,
articole de gimnastică şi de sport, acceosirii
pentru practicarea sporturilor, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, servicii de vânzare cu
amănuntul online de scutece, biberoane, suzete,
genți și articole pentru transportul bebelușilor,
cărucioare, biciclete, trotinete, salteluțe de joacă,
mobilier pentru bebeluși și copii, 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 09446
(151) 31/12/2020
(732) S.C. LETECO BUSINESS

MANAGEMENT S.R.L., STR.
MIHAIL KOGALNICEANU NR.
1, SC. B, ET. 3, AP. 26, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410067, BIHOR,
ROMANIA

(540)

LETECO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, publicitate televizată,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate prin
bannere, publicitate și marketing, organizarea
de publicitate, agenții de publicitate, publicitate
și reclamă, servicii de publicitate, servicii
de publicitate digitală, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate în presă, dezvoltare de
conceptii de publicitate, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de editare de publicitate,
servicii de reclamă și publicitate, negociere de
contracte de publicitate, servicii de publicitate
și reclamă, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță în afaceri privind
publicitatea, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate referitoare
la îmbrăcăminte, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, publicitate prin
internet pentru vânzare de automobile, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, indexare web în scop comercial
sau publicitar, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, furnizare a unui registru
cu site-urile web ale terților pentru a facilita
tranzacții comerciale, administrarea afacerilor,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale, asistență în administrarea afacerilor,
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managementul și administrarea afacerilor,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
servicii de memento pentru întâlniri (lucrări de
birou), servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), furnizare de informații de marketing
prin site-uri web.
42. Închirierea serverelor web, găzduire de
webloguri, creare de pagini web, proiectare
de pagini web, programare de pagini web,
proiectare de portaluri web, găzduire de
portaluri web, actualizarea paginilor web pentru
terți, găzduire de pagini web personalizate,
programare de pagini web personalizate,
întreținere de site-uri web, proiectare de site-
uri web, servicii de dezvoltare de pagini web,
creare și întreținere de pagini web, construire
și întreținere de pagini web, servicii pentru
testarea utilizabilității paginilor web, dezvoltare
de pagini web pentru terți, servicii de proiectare
de pagini web, consultanță în materie de design
web, gestionare de pagini web pentru terți,
asigurarea utilizării temporare de aplicații web,
design de pagini principale și pagini web,
creare, proiectare și întreținere de pagini web,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
găzduire de site-uri web pentru terți, găzduire
de pagini web pe internet (hosting), proiectare,
creare și programare de pagini web, crearea și
întreținerea de pagini web personalizate, creare
de pagini web pentru alte persoane, furnizare
de spațiu pe internet pentru webloguri, crearea
și întreținerea siturilor web pentru terți, servicii
de proiectare și creare de pagini web, proiectare
și implementare de pagini web pentru terți,
elaborare și întreținere de pagini web pentru
terți, programare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web, proiectare și creare
de pagini principale și pagini web, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
găzduire de facilități web online pentru pentru
alte persoane, consultanță privind crearea și
proiectarea de site-uri web, creare și întreținere
de site-uri (pagini web) pentru terți, proiectare
și implementare de pagini web în rețea pentru
terți, creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, crearea și întreținerea de site-
uri web pentru telefoane mobile, proiectare și
dezvoltare de pagini principale și site-uri web,
design de site-uri web, creare de site-uri pe
internet, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, proiectare de pagini principale și de
site-uri web, creare și design de site-uri web
pentru terți, proiectare și întreținere de site-uri
informatice pentru terți.

───────

(210) M 2021 00002
(151) 02/01/2021
(732) ASOCIATIA SEISMIC CENTER

ASAR, STRADA LUTARIEI
NR.1, JUDEȚUL IAȘI, COMUNA
HOLBOCA, 707252, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SEISMIC CENTER ASAR
(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.

───────

(210) M 2021 00005
(151) 04/01/2021
(732) ONE66 EXULTING SRL, STR.

ZIZINULUI, NR.106A, BIROUL B-
E-7, BRASOV, 500407, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

one66

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.07.03; 29.01.12

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(591) Culori revendicate: auriu (HEX
#FFD700), maro

───────

───────
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(210) M 2021 00007
(151) 05/01/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, PALATUL
ADMINISTRATIV, JUDEŢ
PRAHOVA, PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

DRUMUL VINULUI PRAHOVA

(531) Clasificare Viena:
05.07.10; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 00012
(151) 04/01/2021
(732) SC VINCON VRANCEA SA, STR.

AVÂNTULUI NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

REGIS VINARIAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producţia de băuturi.

35. Servicii de promovare (reclamă), publicitate,
administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, relaţii publice.
39. Servicii de transport, ambalare şi depozitare.

───────

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Caribé

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi gazoase
(carbogazoase), băuturi necarbogazoase cu suc
de fructe, ceai rece, apă tonică.

───────

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

(210) M 2021 00014
(151) 04/01/2021
(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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BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Caribé
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi gazoase
(carbogazoase), băuturi necarbogazoase cu suc
de fructe, ceai rece, apă tonică.

───────

(210) M 2021 00016
(151) 04/01/2021
(732) MIRCEA MUREŞANU, STR.

ALIORULUI NR. 2, BL. D13, SC. 2,
AP. 16, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BUCHAREST
FESTIVAL & FRINGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de spectacole, organizare de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole în direct, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole în scopuri educative, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole și
alte evenimente de divertisment.

───────

(210) M 2021 00017
(151) 04/01/2021
(732) IOANA GRAMA 92 MEDIA SRL,

STR. EUGEN IONESCO NR.67,
SC. 3, ET 6, AP.92, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR.33, AP. 07, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

cream lingerie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

clase:
25. Combinezoane, lenjerie intimă, lenjerie
intimă de damă, lenjerie intimă pentru bărbați,
lenjerie intimă pentru modelarea corpului,
corsete (îmbrăcăminte), pijamale, pijamale
pentru gravide, pijamale pentru fetițe, halate

(210) M 2021 00015
(151) 04/01/2021
(732) REWE ROMANIA SRL, STR.

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de casă, haine de casă, pantaloni de trening,
jachete de trening, bluze de trening, rochii
pentru femei, cămăși de noapte, articole de
îmbrăcăminte din mătase, îmbrăcăminte pentru
dormit.

───────

(210) M 2021 00019
(151) 05/01/2021
(732) ANCA-MIRELA CHIRILA, SOS.

GHEORGHE IONESCU SISESTI
NR. 75B, ET. 2, AP. 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

inova interiors

(531) Clasificare Viena:
26.05.18; 27.05.01; 26.11.03

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

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

───────

(210) M 2021 00021
(151) 05/01/2021
(732) RESCONT SSM SRL, B-DUL

(540)

Rescont

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

35. Consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în managementul afacerilor.
45. Servicii de consultanță în domeniul securității
muncii.

───────

(210) M 2021 00022
(151) 05/01/2021
(732) FLORICA LUCRETIA AL-

(540)

CENTRUL MEDICAL
DR. ALJOBORY

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

44. Asistență medicală
───────

MAREA UNIRE NR. 19, BL. P6, 
AP.19, JUDEȚUL GALAȚI, GALATI,
800346, GALAȚI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#21508C), verde (HEX #66AC44)

JOBORY, STR. BUCOVINEI NR. 73,
 JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300665, TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2021 00024
(151) 05/01/2021
(732) RAZVAN GHEORGHE, STRADA

TELITA NR. 13, BLOC 116,
SCARA 1, ETAJ 2, APARTAMENT
11, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PODUL

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.03; 29.01.15

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

16. Buletine de știri (materiale tipărite).
35. Servicii de publicitate politică, servicii de
relaţii media, organizare de abonamente la
pachete media, abonament la un pachet media
de informații, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor.
36. Consultanță pentru finanțare politică.
38. Emisiuni de știri (transmisii), transmitere
electronică de știri, servicii de agenții de știri
electronice, transmisie de știri și informații
de actualitate, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), transmisie tv prin internet,
emisiuni televizate (transmisiuni), transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, servicii ale agențiilor de știri pentru
telecomunicații, furnizare de informații privind
comunicațiile media.
41. Furnizare de programe televizate de știri,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
servicii de reporteri de știri, producție de
emisiuni de televiziune, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare de
știri referitoare la sport, servicii de programare

a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
furnizare de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, divertisment
interactiv, divertisment televizat, divertisment
on-line, divertisment pe internet, divertisment
în direct, divertisment, pregătire de programe
documentare pentru difuzare, producție de
documentare, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații.
42. Creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare și întreținere de site-uri web pentru
terți, consultanță privind crearea și proiectarea
de site-uri web.
45. Consultanță politică în domeniul politic,
cercetare juridică și analiză politică, servicii de
informare politică, consiliere (mediere) politică,
servicii de anchete juridice.

───────

(210) M 2021 00025
(151) 05/01/2021
(732) ROMTANK, STRADA TAMPEI,

NR 13, BLOC D1, SCARA E, ETAJ
4, AP 14, CAM 3, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500271, BRAȘOV,
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)

ROMTANK

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roșu, negru, gri
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(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 25.01.19; 29.01.12

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

4. Combustibili
6. Rezervoare (containere) metalice pentru
stocarea lichidelor
7. Pompe (maşini).
37. Intretinere si reparatii de rezervoare de
depozitare

───────

(210) M 2021 00026
(151) 05/01/2021
(732) NICOLETA- CRISTINA POPESCU,

STRADA CACTUSULUI, NR 10E,
VILA 2, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Dr. Serana Denor

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 02.09.01; 02.09.15; 24.13.01

clase:
41. Asistență profesională individualizată
(coaching), servicii de instruire, servicii educative
și de instruire, servicii de instruire în domeniul
medical, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, furnizare

de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale.
44. Consiliere medicală în domeniul geriatriei,
furnizare de informații medicale în domeniul
geriatriei, servicii medicale, servicii de îngrijiri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de examinări medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de furnizare de
informații medicale, servicii de consultanță
în domeniul asistenței medicale, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de hidroterapie, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații medicale
în domeniul dermatologiei, servicii de terapie,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
servicii de tratamente de înfrumusețare,în
special pentru gene, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de tratamente terapeutice pentru față, servicii
de tratamente terapeutice pentru corp, servicii
de tratamente de slăbire, servicii de tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față
și păr, psihiatrie, servicii clinice homeopatice,
servicii de hirudoterapie, ozonoterapie, servicii
medicale în domeniul geriatriei si gerontologiei,
servicii de cămine de bătrâni, servicii oferite
de sanatoriu, servicii de sanatoriu pentru
convalescenti, servicii de medicină alternativă,
servicii de acupunctura, chiropractică, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii
oferite de sanatorii, organizare de cazare
în sanatorii, servicii de cazare în sanatorii,
implantarea părului, furnizarea de servicii de
îngrijire a sănătății la domiciliu, servicii de
sănătate prin hidroterapie, servicii medicale
și de sănătate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de informare și
consiliere cu privire la sănătate, servicii medicale
clinice, servicii spitalicești, servicii furnizate
de spitale private, servicii de logopedie,
servicii de terapie a vocii și de logopedie,
masaj, servicii de consultare în legătură cu
masajul, consiliere medicală, sfaturi medicale
pentru persoanele cu dizabilități, consiliere
medicala pentru persoanele cu dizabilitati,
îngrijire paliativă, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, prepararea retetelor de
catre farmacisti, servicii de telemedicină, servicii
de aromaterapie, servicii de ingrijire de tip
hospice.

───────

(591) Culori revendicate: roşu închis, 
roşudeschis, alb

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 00029
(151) 05/01/2021
(732) ADRIAN POSTOLICĂ, STR.

MARGARETEI, NR. 7, BL. 11, SC.
A, ET. 3, AP. 15, JUDEŢ COVASNA,
TÂRGU SECUIESC, COVASNA,
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)

Pittyes2es és Gyufa
(531) Clasificare Viena:

02.01.15; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
01.15.05

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

41. Divertisment, divertisment interactiv,
divertisment teatral, divertisment în direct,
divertisment on-line, servicii de divertisment
interactiv, divertisment interactiv on-line,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, prezentare de spectacole de
divertisment în direct, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole în
direct, servicii pentru producție de divertisment
sub formă de emisiuni de televiziune, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, spectacole
de comedie în direct, organizare de spectacole
de comedie, producție de spectacole de
comedie, prezentare de spectacole de comedie
în direct.

───────

(210) M 2021 00030
(151) 05/01/2021
(732) IULIAFIT-STORE SRL, STR.

VASILE LUCACI NR. 14, PARTER,
CAMERA 7, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

iuliafit.com

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

28. Articole de gimnastică şi de sport.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive.

───────

(210) M 2021 00031
(151) 05/01/2021
(732) MAXLAB, STR. LALELELOR,

NR. 39, PARTER, CAMERA 1,
COMUNA VALEA LUPULUI, JUDEŢ
IAŞI, SAT VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

ELEVATIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Birouri, birouri ergonomice electrice, birouri
(mobilier), birouri portabile, birou de scris,
birouri cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă,
bănci (mobile), birouri mobile pentru scris,

(591) Culori revendicate: galben, maro,
portocaliu, crem, roz, roşu, verde,
albastru, mov, gri, negru
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birouri modulare (mobilier), birouri și mese,
mese pentru birouri, partiții de birou mobile,
mobilier metalic de birou, corpuri de birou
independente, mese de scris pentru birouri,
scaune ergonomice, scaune, scaune rabatabile
(mobilier), scaune pliante, picioare de scaun,
scaune ergonomice pentru masajul pe scaun,
scaune înalte (mobilier), scaune de birou, mese
cu suport, suporturi cu ramă (mobilier), suporturi
pivotante (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), suporturi cu
rotile (mobilier), suporturi pentru scaun reglabile
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru televizoare.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: birouri,
birouri ergonomice electrice, birouri (mobilier),
birouri portabile, birou de scris, birouri cu rulou,
birouri cu înălțime reglabilă, bănci (mobile),
birouri mobile pentru scris, birouri modulare
(mobilier), birouri și mese, mese pentru birouri,
partiții de birou mobile, mobilier metalic de
birou, corpuri de birou independente, mese de
scris pentru birouri, scaune ergonomice, scaune,
scaune rabatabile, scaune pliante, picioare de
scaun, scaune ergonomice pentru masajul pe
scaun, scaune înalte (mobilier), scaune de birou,
mese cu suport, suporturi cu ramă, suporturi
pivotante (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), suporturi cu
rotile (mobilier), suporturi pentru scaun reglabile,
suporturi (mobilier) pentru televizoare.

───────

(210) M 2021 00036
(151) 05/01/2021
(732) ASOCIȚIA INSTITUTUL ALFRED

ADLER, BD. UNIRII 61, BL. F3,
SC. 3, ET. 5, AP. 506, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL ALFRED ADLER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii specifice școlilor (educație),
educație, divertisment și sport, ateliere de
formare, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii în materie de
formare, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei (instruire), organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare

de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
desfășurare de seminarii de instruire.
44. Servicii de terapie, servicii de informare
și consiliere cu privire la sănătate, planificare
familială.

───────

(210) M 2021 00037
(151) 05/01/2021
(732) BIJUBOX SRL, CALEA

BURDUJENI, NR. 25, BL. 52,
SC. C, AP. 7, CAM. 3, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720106,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BIJUBOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii.

───────

(210) M 2021 00038
(151) 06/01/2021
(732) BOGDAN-IULIAN SMÂDU, STR.

BÂRCA, NR. 17, BLOC M8, SCARA
1, ETAJUL 2, APT. 18, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MAGNETO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de telecomunicații.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 00040
(151) 06/01/2021
(732) S.C. WESTHOUSE GROUP

S.R.L., STR. CUZA VODĂ, NR. 54,
ETAJ P, APARTAMENT 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900682, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

OVIDIU RESIDENCE
(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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
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.

───────

(210) M 2021 00041
(151) 06/01/2021
(732) IT CODING SOLUTIONS

SRL-D, NICOLAE FILIMON
NR 23 CONSTANTA, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900323, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Smart House

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.06; 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, achiziționare de produse și
servicii pentru alte firme, cotații de preț pentru
produse sau servicii, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
cu privire la software, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, 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 materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
419C), roșu (Pantone 2347C), gri
(Pantone 2333U)

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#d60534), negru
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și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, realizare de abonamente la
pachete de informații, 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 pentru preluarea comenzilor,
servicii de achiziții, servicii de analiză a prețurilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
agenţii de import și export, servicii de gestionare
a vânzărilor, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de intermediere în
achiziții, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse
și prestării de servicii, 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, administrarea vânzărilor,
analiză de preț.

───────

(210) M 2021 00042
(151) 06/01/2021
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

REDEFINED WHITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 00043
(151) 06/01/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

CASTER BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2021 00044
(151) 06/01/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINCHESTER
AMERICAN BLEND

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 00045
(151) 06/01/2021
(732) FUNERARE IBO SRL, STR.

ZORELELOR NR. 20, JUDEȚUL
BRAȘOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU NR. 48A, SCARA B, AP. 10,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

HELENKE
(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) privind serviciile funerare ca de
exemplu sicrie, cruci, lumânări, coroane de flori
funerare, prosoape, ace de siguranță, batiste,
colivă, cozonaci, colaci, 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 sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web.
45. Servicii funerare, activități funerare, servicii
de îmbălsămare, servicii de înmormântare,
organizarea ceremoniilor funerare, consiliere
în perioada de doliu, servicii funerare conexe
incinerarii.

───────

(210) M 2021 00047
(151) 06/01/2021
(732) BRANDPAPER COMPANY SRL,

STRADA 1 MAI NR. 30, JUDEȚUL
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, 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)

Silio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.15;
18.01.19
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software de
calculatoare pentru comerț electronic și de
plăți electronice, software de autentificare
pentru controlarea accesului la comunicaţii
prin intermediul calculatoarelor şi al reţelelor
de calculatoare, software de calculator care
oferă servicii de comerţ cu amănuntul şi prin
corespondenţă cu diverse produse de larg
consum, software de calculator destinat utilizării
la distribuirea publicităţii, pentru alte persoane,
software de calculator pentru distribuirea de
informaţii cu privire la reducerile produselor de
larg consum, software de calculator destinat
utilizării la distribuirea informaţiilor despre
produse, servicii şi oferte, software de calculator
pentru autorizare, descărcare, transmitere,
recepţionare, editare, extragere, codificare,
decodificare, redare, vizualizare, stocare şi
organizare de fişiere text, cu date, imagini şi
audio şi video, software de calculator pentru
difuzarea, difuziunea, transmisia, distribuţia,
reproducerea, organizarea şi distribuirea muzicii,
audio, video, a jocurilor şi a altor date, software
de calculator care permite utilizatorilor să vadă
sau să asculte conţinut audio, video, text
şi multimedia, software de calculator pentru
crearea şi furnizarea accesului utilizatorilor
la baze de date cu funcţie de căutare
care conţin informaţii şi date, software pentru
motoare de căutare, software pentru livrare
de conţinut fără fir, software pentru mesaje
online, software de calculator pentru accesarea
informaţiilor online, software de calculator pentru
facilitarea plăţilor şi tranzacţiilor online, software
de calculator destinat utilizării la scanarea
codurilor de bare şi la compararea preţurilor,
software de calculator pentru programarea
transportului şi livrărilor, software de calculator
pentru stocarea datelor electronice, software
de calculator pentru stocarea, organizarea,
editarea şi distribuirea fotografiilor, software
pentru navigare pe internet, suporturi digitale
descărcabile, carduri codificate magnetic pentru
cadouri, aplicaţii software de calculator,
descărcabile, aplicaţii software descărcabile
pentru servicii de cloud computing, programe
de calculatoare (software descărcabil), CD-
uri şi DVD-uri preînregistrate, fişiere digitale

(podcast) descărcabile, discuri (înregistrări
audio), registrări multimedia descărcabile,
publicaţii netipărite descărcabile, date, informaţii,
materiale audio, video şi alte mijloace şi
echipamente multimedia, toate permiţând citirea
sau descărcarea lor de pe o reţea de calculator
sau de pe internet, suporturi de date magnetice
care conţin instrucţiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare şi
software de calculator, îndeosebi pe dischete
sau CD-ROM-uri.

38. Servicii de telecomunicații legate de
comerțul electronic, furnizarea accesului la
platforme pentru comerţ electronic pe internet,
servicii de telecomunicații, furnizarea accesului
la baze de date, transmisie de informaţii
din baze de date prin intermediul reţelelor
de telecomunicaţii, furnizarea accesului la
infrastructuri de telecomunicaţii pentru utilizatori
terţi, servicii de telecomunicaţii pentru furnizarea
accesului mai multor utilizatori la o reţea globală

(591) Culori revendicate: violet (HEX
#09760d7), roz (HEX #ed82b1), roșu
(#f7454e), verde (HEX #aed93f),
albastru

35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
diverse produse de larg consum, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere comod
din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondenţă sau media electronică, şi anume
de pe site-uri web, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei retele de telefonie mobilă,
difuzarea publicităţii pe internet pentru terţi,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale, organizare de tranzacţii
comerciale şi contracte comerciale, gestiunea
afacerilor comerciale, lucrări de birou, închirierea
de timp și spațiu de publicitate în mediile de
comunicare, furnizarea de spații pe site-uri în
scopul de a face reclamă pentru bunuri și servicii,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, actualizare şi întreţinere de date din
baze de date informatice, furnizare de servicii
de informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, servicii de agenții de import şi export
internaţional, administraţie comercială.
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de calculatoare, servicii de acces la reţele de
telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, importul de marfuri cu autovehiculul,
autocamionul sau autoutilitara (servicii de
transport), asigurarea de servicii de livrare, mai
ales asigurarea de servicii on-line, care permit
clientilor să-și aleagă perioada de livrare a
produselor cumparate prin internet in reteaua
globala de calculatoare (servicii de transport).
42. Construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, găzduire de platforme de
comerț electronic pe internet, găzduirea site-
urilor web, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologia
pentru tranzacții de comerț electronic, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, găzduirea de aplicații software
pentru alții, crearea și furnizarea de aplicatii
software, programarea pe calculator, servicii
de programare a calculatoarelor referitoare la
aplicatii multimedia și interactive, consultanta
privind proiectarea si dezvoltarea de software
de calculator, dezvoltarea de software (design),
servicii de stocare a datelor online furnizate
de specialisti in calculatoare, cu privire la
informatii online, personalizate, crearea si
mentinerea de site-uri web, furnizarea de
motoare de cautare pentru internet, gazduirea
de servere, servicii ale specialistilor referitoare
la technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la computerizare în nori (cloud
computing), furnizarea de aplicatii soft pentru
a permite si a facilita incarcarea, descarcarea,
redarea in flux, trimiterea de mesaje, publicarea,
expunerea, postarea pe bloguri, furnizarea de
legaturi, impartirea de fisiere electronice sau
de informatii prin intermediul unei retele de
comunicatii, dezvoltarea de aplicatii electronice
de software.

───────

(210) M 2021 00048
(151) 06/01/2021
(732) ROLSAM SECURITY S.R.L., STR.

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

RS ROLSAM SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 01.01.05; 29.01.15;
24.01.03; 03.07.17

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

37. Instalare de echipamente de securitate și
de siguranță, întreținere și reparare de instalații
de securitate, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, întreținerea și repararea
sistemelor de detectare a incendiilor, întreținerea
și repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță.
41. Coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
furnizare decursuri de formare profesională.

ȘTRANDULUI NR. A12, SC.A, ET. 
3, AP. 7, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
BORȘA, 435200, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(591)    Culori revendicate: alb, negru, 
roșu, galben, albastru
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45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 00049
(151) 06/01/2021
(732) SEBASTIAN PINTILIE, DRM.

PĂDUREA NEAGRĂ, NR. 52D, BL.
RU39, SC. A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DESIGNING HAPPINESS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, cercetare în domeniul
designului, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
consultanță privind alegerea materialelor
pentru tapițarea mobilierului (decorațiuni
interioare), consultanță privind alegerea
huselor detașabile pentru mobilier (decorațiuni
interioare), consultanță profesională privind
designul de bucătării la comandă, consultanță
în decorațiuni interioare, consultanță în domeniul
automatizării birourilor și spațiilor de lucru,
servicii de decorațiuni interioare, servicii de
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, servicii de design artistic comercial,
servicii de design artistic industrial, servicii
de design de centre comerciale, servicii de
design grafic, servicii de design grafic asistat
de calculator, servicii de design grafic și
industrial, servicii de design industrial, servcii de
design interior pentru magazine, design pentru
magazine, servicii de design pentru restaurante,
evaluări tehnice privind designul, furnizare de
informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, 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, planificare
și proiectare de spații pentru vânzare cu
amănuntul, proiectare (amenajare) de baruri,

proiectare a exterioarelor clădirilor, proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
proiectare de acoperiri de pardoseală, proiectare
de băi, întocmire de rapoarte cu privire la
design de artă grafică, întocmire de rapoarte
despre design industrial, întocmite de rapoarte
referitoare la proiectare, proiectare de bucătării,
proiectare de case, proiectare de clădiri,
proiectare de compoziții decorative, proiectare
de dispozitive de afișare tridimensională,
proiectare de spații de birou, proiectare de
sticlă și de produse din sticlă, proiectare
de structuri ornamentale, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de puburi,
proiectare (design) de restaurante, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai multe
etaje, proiectarea (designul) spațiului interior,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, servicii de
consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de consultanță pentru amenajarea
magazinelor, servicii de consultanță în materie
de decorațiuni interioare, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de
consultanță în materie de design industrial,
servicii de design arhitectural, servicii de design
comercial, servicii de design de mobilier pentru
interiorul clădirilor, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, 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 amplasare de birouri,
servicii de design pentru restaurante, servicii
de design privind vitrinele magazinelor, servicii
de design în domeniul arhitecturii, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, servicii
de grafică digitală, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, servicii de proiectare
grafică, stilism (design industrial), servicii de
design vizual, servicii de design arhitectural,
servici de design de mobilier, servicii de ilustrare
(design), proiectare (design) de birouri, artă
grafică și design.

───────
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(210) M 2021 00050
(151) 06/01/2021
(732) POP INDUSTRY SRL, STR.

CIREASOV 12, JUD. OLT,
SLATINA, 230070, OLT, ROMANIA

(540)

PCONTAINER

(531) Clasificare Viena:
27.05.05

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

6. Structuri și construcții metalice transportabile.
───────

(210) M 2021 00059
(151) 06/01/2021
(732) TIBERIU-ALEXANDRU-NICOLAE

MIHAI, BD.G-RAL GHEORGHE
MAGHERU NR. 32-34, SC. D ET. 2
AP. 10, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
IONUȚ BOULEAN, SG.
TURTURICĂ NR. 109, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA
SIMON-MARIUS NEGURĂ, ȘOS
ȘTEFĂNEȘTI NR. 170, JUD.
ILFOV, SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

JOQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

34. Aerosoli inhalabili și substanțe-suport pentru
aceștia pentru a fi utilizate în narghilele,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru utilizare în țigări electronice, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru înlocuitori
de tutun, arome chimice sub formă lichidă
folosite pentru a reîncărca cartușele de ăigări
electronice, arome pentru tutun, altele decât
uleiuri esenţiale, articole din metale prețioase
pentru fumători, articole pentru fumători, nu din
metale prețioase, articole pentru uz cu tutun,

(591) Culori revendicate: portocaliu ( HEX
#ec9823), albastru (HEX #1e2f4a)
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atomizoare pentru țigări electronice, borcane de
tutun, brichete pentru fumători (de buzunar) din
metale neprețioase, brichete pentru fumători din
metale prețioase, brichete pentru fumători, din
metale prețioase, brichete pentru fumători, nu din
metal prețios (nu pentru automobile), brichete
pentru fumători, nu din metale prețioase, brichete
pentru fumători, brichete pentru țigarete, brichete
pentru țigarete, care nu se folosesc în vehiculele
terestre, brichete pentru trabucuri, butelii cu gaz
lichefiat pentru brichete pentru țigări, butucel
de pipe, capete de țigarete, capete pentru
portțigarete, carnete de hârtie pentru țigarete,
cartomizoare pentru țigări electronice, cartușe cu
reîncărcare pentru țigările electronice, cartuşe
înlocuibile pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartușe vândute pline cu
arome chimice sub formă lichidă pentru țigările
electronice, ceai pentru fumat ca înlocuitor de
tutun, nu pentru scopuri medicale, chibrituri,
chibrituri cu fosfor alb, chibrituri cu fosfor galben,
chibrituri cu sulf, cutii de chibrituri, chibrituri
de parafină, chibrituri de siguranță, cigarillos
(tip de trabuc de dimensiuni reduse), cremene,
cremeni pentru brichete, cuie/futace de pipă
(articole pentru fumători), curățătoare de pipă,
cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea
țigărilor de foi, cutii cu umiditate constantă pentru
trabucuri, cutii de chibrituri din metale prețioase,
cutii de chibrituri nu din metale prețioase, cutii
din metale neprețioase pentru pipe, cutii din
metale prețioase pentru pipe, cutii humidor
(cu umiditate constantă) din metale prețioase,
cutii humidor (cu umiditate constantă) din
metale prețioase pentru păstrarea trabucurilor,
cutii pentru țigări din metale prețioase, cutii
pentru țigări electronice, cutii pentru trabucuri,
cutii pentru trabucuri din metale prețioase,
cutii pentru tutun de prizat, nu din metal
prețios, cuttere pentru trabucuri, dispozitive
de curățat pipe de tutun, dispozitive de
stins țigarete și trabucuri încălzite, precum și
bețișoare de tutun încălzit, dispozitive de tăiat
țigarete, dispozitive electronice de inhalare de
nicotină, dispozitive electronice pentru inhalarea
de aerosoli cu nicotină, dispozitive pentru
încălzirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, distribuitoare de tutun de
prizat, doze de gaz pentru brichete, etuiuri pentru
trabucuri, filtre de pipă, filtre de trabuc, filtre de
tutun, filtre pentru țigarete, fitiluri pentru brichete,
foarfeci pentru țigări de foi, foițe absorbante
pentru pipe de tutun, foițe absorbante pentru
tutun, foițe pentru țigarete, gudron din tutun
destinat utilizării în țigări electronice, huse pentru
pipe, huse pentru țigări electronice, inhalatoare

folosite ca alternativă la țigările tradiționale,
înlocuitori de tutun, înlocuitori de tutun nu
pentru uz medical, kretek, nu pentru scopuri
medicale, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus din
propilen glicol, lichid pentru țigări electronice
(lichid electronic) compus din arome sub formă
lichidă pentru reumplerea cartușelor de țigări
electronice, masini manuale pentru injectarea
tutunului în tuburile de hârtie, melase din
plante (înlocuitori de tutun), tutun de mestecat,
mu'assel (tutun pentru narghilea), muștiucuri de
pipă, muștiucuri din chihlimbar pentru trabucuri
și suporturi de trabucuri, muștiucuri pentru țigări,
narghilele, narghilele electronice, pietre de aburi
pentru narghilele, pietre pentru brichete pentru
fumători, pipe, pipe asiatice lungi pentru tutun
(kiseru), pipe de tutun, din metale prețioase,
pipe de tutun, nu din metale prețioase, pipe
electronice, pipe mentolate, pipe pentru fumat
înlocuitori de tutun mentolați, plante pentru
fumat, portțigarete din metale neprețioase,
portțigarete din metale prețioase, portțigarete
pentru țigarete, portțigarete pentru țigări de foi,
preparat de prizat fără tutun, produse din tutun,
produse din tutun pentru a fi încălzite, produse
pentru curățarea țigărilor electronice, pungi de
tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical), punguțe de tutun,
răzători pentru pipe de tutun, recipiente de
tutun, recipiente și umidificatori pentru tutun,
dispozitive de buzunar pentru rularea țigaretelor,
săculețe pentru pipe, scrumiere, scrumiere din
metale prețioase, scrumiere pentru fumători
confecționate din metale neprețioase, scrumiere
portabile sub formă de săculeți, scuipători pentru
consumatorii de tutun, seturi pentru fumători de
țigări electronice, snus cu tutun, snus fără tutun,
soluții de nicotina lichidă pentru utilizare în țigări
electronice, soluții lichide pentru utilizare în țigări
electronice, substanțe pentru a fi inhalate cu
ajutorul narghilelelor, în special arome, suport
pentru țigări de foi, suporturi de cutii pentru tutun
de prizat, suporturi pentru chibrituri, suporturi
pentru chibrituri nu din metale prețioase,
suporturi pentru chibrituri din metale prețioase,
suporturi pentru pipe (articole pentru fumători),
suporturi pentru țigarete electronice, suporturi
pentru pipe de tutun, suporturi pentru ținerea
trabucurilor în timp ce se fumează, din metale
prețioase, tabachere automate pentru țigarete,
tabachere din metale prețioase pentru țigarete,
tabachere din metale prețioase pentru tutun de
prizat, tabachere pentru țigarete care nu sunt
realizate din metale prețioase, tabachere pentru
țigarete, tabachere pentru țigări, tabachere
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pentru țigări de foi, tabachere pentru trabucuri,
tabachere pentru tutun de prizat, țevi de pipă,
țigarete, capete de țigarete, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, țigarete conținând înlocuitori
de tutun, cu excepția celor pentru uz medical,
țigarete cu mentol, țigarete electronice, țigarete
fără tutun, altele decât cele pentru uz medical,
filtre pentru țigarete, țigări, țigări cu filtru, țigări
de foi, țigări de foi cu capetele tăiate, portțigarete
pentru țigări de foi, țigări, țigarete, trabucuri și
alte articole pentru fumători gata de utilizare,
tocuri de brichetă, tocuri de brichetă, din metale
prețioase, tocuri de brichetă, nu din metale
prețioase, trabucuri electronice, trabucuri folosite
ca alternativă la țigările tradiționale, tuburi de
țigară, tuburi de țigarete din foiță, cu filtru,
tuburi lungi de pipă asiatice, tuburi pentru
trabuc, tutun, tutun care poate fi rulat de către
fumători, tutun cu arome, tutun de fumat, tutun
de pipă, tutun de pipă cu mentol, tutun de
prizat, tutun de rulat, tutun de rulat manual,
tutun de țigarete, tutun fără fum, tutun frunze,
tutun japonez tăiat (tutun kizami), tutun mentolat,
tutun neprelucrat, tutun pentru narghilea, tutun
prelucrat, recipiente de tutun, tutun și înlocuitori
de tutun, tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), tutun tăiat fin, tutun vrac, de rulat și
de pipă, umidificatoare de trabuc, umidificatoare
pentru trabucuri, umidificatoare pentru tutun,
urne pentru fumat, vaporizatoare orale pentru
fumători, vaporizatoare pentru țigarete fără fum,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenţii de import
- export, regruparea în folosul terţilor, a
diverselor produse în special a celor solicitate în
clasa 34 (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gross sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, pagină
web, prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, administrarea
vânzărilor, comandă computerizată de stoc.

───────

(210) M 2021 00062
(151) 07/01/2021
(732) MARIANA PANTAZI, STR.

ALBATROSULUI 21, JUDETUL
ILFOV, CORBEANCA, 077065,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PETRA NUNES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
───────

(210) M 2021 00063
(151) 07/01/2021
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46,
JUDETUL ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDETUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

BRILIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06

(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 2021 00066
(151) 07/01/2021
(732) DANA-MIHAELA CARAMITRU,

STR. TROTUSULUI NR. 60,
SECTOR 1, BUCURESTI,
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)

4YOU by Dana Caramitru

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),

jerseuri (îmbracăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoane
(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, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terților a:
îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri
(îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoane
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de imbracaminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului permițând
consumatorilor să Ie vadă și să Ie 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, organizarea de
evenimente, târguri și
expoziții în scop publicitar, comercial și de
promovare, toate acestea pentru îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoane (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, articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoane (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, articole care servesc la acoperirea
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capului, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoane (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcaminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulovere (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoane (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, articole care servesc la acoperirea
capului (exceptând transportul lor), publicitate,
publicitate online furnizată printr-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.
40. Croitorie, croitorie la comandă, servicii de
croitorie, cusut artizanal și craitorie, croitorie
(confecții la comandă), croitorie pentru bărbați
sau femei.

───────

(210) M 2021 00067
(151) 07/01/2021
(732) COPIL ŞTEFANIA CORINA

PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. PAJIŞTEI, NR. 36, JUD.
CLUJ, CLUJ- NAPOCA, 400344,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Macco Created for you!

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 02.09.01

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte și accesorii pentru copii (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 agenţii de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
servicii de import-export.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

601

(210) M 2021 00068
(151) 07/01/2021
(732) PARK PARTNERS SRL, STRADA

POET BARBU MUMULEANU, NR.
30-32, CAMERA NR. 3, DEMISOL,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020544,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STRADA 11 IUNIE NR.51,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SUN LAKE RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii de
leasing sau închiriere de clădiri, administrare
de clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, servicii de evaluări financiare privind
proiectarea clădirilor, colectare de impozite
pe clădiri comerciale, gestiune financiară a
proiectelor de clădiri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul

proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (servicii imobiliare).
37. Servicii de construcții, servicii de reparații în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de amenajare
teritorială pentru construcții, servicii de
amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcții civile, lucrări de reparații în
construcții, informații în materie de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, lucrări de construcții de inginerie
civilă, servicii de construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale.
43. Cazare temporară, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de închiriere de
camere, închirieri de spații de cazare temporară,
evaluare locuri de cazare pe timp de vacanță,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
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
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de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații și
materiale pentru târguri și expoziții, închiriere
spații pentru birouri temporare, rezervări de
spații de cazare temporară, închirieri de spații
de cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, intermediere de spații de cazare pentru
membrii, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, furnizare de spații
special amenajate pentru ședințe de consiliu,
furnizare de spații și materiale pentru conferințe,
expoziții și reuniuni, furnizarea de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de creșă, servicii de
creșă asigurate în zone de cumpărături, creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei
(servicii de aziluri de bătrâni), furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de creșe
(altele decât școlile).

───────

(540)

ALTCEVA CALITATE
ROMÂNEASCĂ DIN 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.03.13;
27.07.01

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
burtă de vită, carne de vită preparată, carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc
prăjit), chili con carne (tocană de ardei iute și
carne), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri
(supe), cremă de fructe, falafel, fasole gătită
în sos de soia (kongjaban), aripioare de pui,
bisque (supe de fructe de mare), brioșe cu ouă
(aperitiv), bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), calmar preparat, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
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alimente refrigerate constând în principal din
pește, chiftele din pește, feluri de mâncare
preparate din carne, fiertură (supe), fileuri de
pește la grătar, frigărui shish kebab, frittata
(omletă italiană), galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), ghiveci cu ouă, gătit la vapori,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
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 pui și ginseng (samgyetang),
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
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, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate 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
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, melci
preparați (escargot), mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) bacon, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate pe bază de carne, salată
caesar, salate preparate, salate pe bază de

cartofi, salate de legume, salate de cartofi,
salate cu carne de pasăre, salate aperitiv,
ragut (tocăniță cu carne), pârjoale din carne,
pui teriyaki, pui la grătar (yakitori), pește gătit
și congelat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
omlete, sarmale în foi de viță, sashimi, supe,
supe la conservă, supe miso, supe miso gata-
preparate, supă cu bulete din mața, supă de
bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, supă semipreparată, surimi, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, tocană de vită, tocăni, turte
din pastă de pește fierte în abur sau prăjite
(kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), 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.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, ananas pane
(produs de cofetărie), aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané (produs de cofetărie),
baozi (chifle umplute), batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biluțe de brânză (snackuri), biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din orez
(senbei), biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți
cu brânză, blat de pizza, blaturi de pizza, boabe
de porumb prăjite, blaturi de pizza coapte în
prealabil, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb, chipsuri de orez, chipsuri de creveți,
chimichanga, chifle înăbușite umplute cu pastă
de fasole roșie, chifle umplute, chifle cu gem
de fasole, chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), chalupa (fel de mâncare
mexicană), burritos (mâncare mexicană), bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
brioșe, bulete din orez, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite americane, clătite, chow mein
(mâncare de tăiței cu specific chinezesc), clătite
congelate, chipsuri tortilla, chipsuri taco, chipsuri
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pe bază de cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri din cereale, chipsuri din aluat wonton,
covrigei, covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, crusta de pizza, empanada
(colţunaşi umpluţi), enchilada (mâncare gătită
cu specific mexican), fajitas (fel de mâncare
mexicană), feluri de mâncare în special pe bază
de orez, floricele cu caramel, floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, floricele de porumb preparate,
floricele de porumb învelite în caramel, floricele
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), găluști chinezești din
aluat gătite în abur (shumai, gătite), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluște de creveți din aluat, găluște de orez,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, galuște chinezești din aluat umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), fulgi pita, fulgi de orez, fulgi
de cereale uscate, fulgi, friganele congelate,
frigănele, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări din porumb expandat cu
gust de brânză, gustări din porumb, gustări
care constau în principal din pâine, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu
pui, lasagna, jiaozi (găluști umplute din aluat),
jeleu de hrișcă (memilmuk), hot dog (sandvișuri),
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de porumb, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format
prin extruziune, gustări sărate pe bază de
cereale, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate

sau lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
congelate constând în principal din paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, macaroane cu
brânză, pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură,
pateuri cu cârnați, paste făinoase umplute,
paella, orez preparat învelit în alge marine, orez
glutinos învelit în frunze de bambus (zongzi),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez amestecat cu legume
și carne de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
pe bază de orez, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizze negătite,
pizza împăturită (calzone), pizza refrigerată,
pizza proaspătă, pizza preparată, pizza fără
gluten, pizza conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza, cereal procesate, amidon
şi produse preparate din acestea, preparate
pentru copt şi drojdie, sare, mirodenii, arome
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, porumb fript,
porumb prăjit, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu
vânat, plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă,
plăcinte cu pește, plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cu carne (preparate), produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), prăjitură
de orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, 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
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gustări preparate din pesmet, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez
pe bază de tăiței), ravioli, ravioli (preparate),
rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou,
rulouri de alge marine deshidratate (gimbap),
rulouri de primăvară, rulouri de pâine umplute,
rulouri umplute, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandviș din brânză
topită, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, sandvișuri care conțin file de pește,
sandvișuri care conțin hamburgeri, spirale din
porumb, spaghetti și chiftele, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri cu
carne de curcan, sanvisuri continand carne de
pui, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri care conțin pește, won
ton, vafe congelate, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), turte din orez învelite în
ciocolată, turte din orez, turte de orez sote
(topokki), turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, tortillas, terci de dovleac (hobak-juk),
tartă de orez, taco, tabbouleh (salată libaneză),
sushi, wonton, plăcintă cu carne, sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, furnizare de
informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații în materie de comerț, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic,
furnizarea de informații referitoare la comerțul
exterior, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru

a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
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 băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, 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 prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, 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 referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, 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
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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suplimente alimentare, 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 băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.

───────

(210) M 2021 00071
(151) 07/01/2021
(732) RICHEARD-CONSTANTIN

TUFEANU, SOS PANTELIMON
114-124, BLOC 208B SCARA 2
APT 55, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021642, ROMANIA

(540)

TOTAL TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 00072
(151) 07/01/2021
(732) LEGUME FRUCTE SA, SOSEAUA

BUCURESTI NR. 1A, 0, JUDEŢ
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

ALTCEVA CALITATE
ROMÂNEASCĂ DIN 1991

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.15;
27.07.01

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
burtă de vită, carne de vită preparată, carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc
prăjit), chili con carne (tocană de ardei iute și
carne), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri
(supe), cremă de fructe, falafel, fasole gătită
în sos de soia (kongjaban), aripioare de pui,
bisque (supe de fructe de mare), brioșe cu ouă
(aperitiv), bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), calmar preparat, carne de vită

(591) Culori revendicate: alb, rosu, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente refrigerate constând în principal din
pește, chiftele din pește, feluri de mâncare
preparate din carne, fiertură (supe), fileuri de
pește la grătar, frigărui shish kebab, frittata
(omletă italiană), galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), ghiveci cu ouă, gătit la vapori,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
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 pui și ginseng (samgyetang),
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
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, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate 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
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, melci
preparați (escargot), mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) bacon, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate pe bază de carne, salată

caesar, salate preparate, salate pe bază de
cartofi, salate de legume, salate de cartofi,
salate cu carne de pasăre, salate aperitiv,
ragut (tocăniță cu carne), pârjoale din carne,
pui teriyaki, pui la grătar (yakitori), pește gătit
și congelat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
omlete, sarmale în foi de viță, sashimi, supe,
supe la conservă, supe miso, supe miso gata-
preparate, supă cu bulete din mața, supă de
bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, supă semipreparată, surimi, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, tocană de vită, tocăni, turte
din pastă de pește fierte în abur sau prăjite
(kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), 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.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, ananas pane
(produs de cofetărie), aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané (produs de cofetărie),
baozi (chifle umplute), batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biluțe de brânză (snackuri), biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din orez
(senbei), biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți
cu brânză, blat de pizza, blaturi de pizza, boabe
de porumb prăjite, blaturi de pizza coapte în
prealabil, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb, chipsuri de orez, chipsuri de creveți,
chimichanga, chifle înăbușite umplute cu pastă
de fasole roșie, chifle umplute, chifle cu gem
de fasole, chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), chalupa (fel de mâncare
mexicană), burritos (mâncare mexicană), bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
brioșe, bulete din orez, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite americane, clătite, chow mein
(mâncare de tăiței cu specific chinezesc), clătite
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congelate, chipsuri tortilla, chipsuri taco, chipsuri
pe bază de cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri din cereale, chipsuri din aluat wonton,
covrigei, covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, crusta de pizza, empanada
(colţunaşi umpluţi), enchilada (mâncare gătită
cu specific mexican), fajitas (fel de mâncare
mexicană), feluri de mâncare în special pe bază
de orez, floricele cu caramel, floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, floricele de porumb preparate,
floricele de porumb învelite în caramel, floricele
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), găluști chinezești din
aluat gătite în abur (shumai, gătite), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluște de creveți din aluat, găluște de orez,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, galuște chinezești din aluat umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), fulgi pita, fulgi de orez, fulgi
de cereale uscate, fulgi, friganele congelate,
frigănele, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări din porumb expandat cu
gust de brânză, gustări din porumb, gustări
care constau în principal din pâine, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu
pui, lasagna, jiaozi (găluști umplute din aluat),
jeleu de hrișcă (memilmuk), hot dog (sandvișuri),
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de porumb, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format
prin extruziune, gustări sărate pe bază de
cereale, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul

principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
congelate constând în principal din paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, macaroane cu
brânză, pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură,
pateuri cu cârnați, paste făinoase umplute,
paella, orez preparat învelit în alge marine, orez
glutinos învelit în frunze de bambus (zongzi),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez amestecat cu legume
și carne de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
pe bază de orez, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizze negătite,
pizza împăturită (calzone), pizza refrigerată,
pizza proaspătă, pizza preparată, pizza fără
gluten, pizza conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza, cereal procesate, amidon
şi produse preparate din acestea, preparate
pentru copt şi drojdie, sare, mirodenii, arome
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, porumb fript,
porumb prăjit, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu
vânat, plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă,
plăcinte cu pește, plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cu carne (preparate), produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), prăjitură
de orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
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preparate din făină de soia, produse pentru
gustări preparate din pesmet, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez
pe bază de tăiței), ravioli, ravioli (preparate),
rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou,
rulouri de alge marine deshidratate (gimbap),
rulouri de primăvară, rulouri de pâine umplute,
rulouri umplute, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandviș din brânză
topită, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, sandvișuri care conțin file de pește,
sandvișuri care conțin hamburgeri, spirale din
porumb, spaghetti și chiftele, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri cu
carne de curcan, sanvisuri continand carne de
pui, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri care conțin pește, won
ton, vafe congelate, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), turte din orez învelite în
ciocolată, turte din orez, turte de orez sote
(topokki), turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, tortillas, terci de dovleac (hobak-juk),
tartă de orez, taco, tabbouleh (salată libaneză),
sushi, wonton, plăcintă cu carne, sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, furnizare de
informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații în materie de comerț, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic,
furnizarea de informații referitoare la comerțul
exterior, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu

comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
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 băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, 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 prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, 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 referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, 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
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, 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 băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.

───────

(210) M 2021 00073
(151) 07/01/2021
(732) LEGUME FRUCTE SA, SOSEAUA

BUCURESTI NR. 1A, 0, JUDEŢ
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

ALTCEVA CALITATE
ROMÂNEASCĂ DIN 1991

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.15;
27.07.01

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
burtă de vită, carne de vită preparată, carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc
prăjit), chili con carne (tocană de ardei iute și
carne), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri
(supe), cremă de fructe, falafel, fasole gătită
în sos de soia (kongjaban), aripioare de pui,
bisque (supe de fructe de mare), brioșe cu ouă
(aperitiv), bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), calmar preparat, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente refrigerate constând în principal din
pește, chiftele din pește, feluri de mâncare
preparate din carne, fiertură (supe), fileuri de
pește la grătar, frigărui shish kebab, frittata
(omletă italiană), galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), ghiveci cu ouă, gătit la vapori,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
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 pui și ginseng (samgyetang),
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
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, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din

(591) Culori revendicate: negru, alb, 
rosu,verde
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legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, melci
preparați (escargot), mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) bacon, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate pe bază de carne, salată
caesar, salate preparate, salate pe bază de
cartofi, salate de legume, salate de cartofi,
salate cu carne de pasăre, salate aperitiv,
ragut (tocăniță cu carne), pârjoale din carne,
pui teriyaki, pui la grătar (yakitori), pește gătit
și congelat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
omlete, sarmale în foi de viță, sashimi, supe,
supe la conservă, supe miso, supe miso gata-
preparate, supă cu bulete din mața, supă de
bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, supă semipreparată, surimi, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, tocană de vită, tocăni, turte
din pastă de pește fierte în abur sau prăjite
(kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), 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.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, ananas pane
(produs de cofetărie), aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané (produs de cofetărie),
baozi (chifle umplute), batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne

de vită), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biluțe de brânză (snackuri), biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din orez
(senbei), biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți
cu brânză, blat de pizza, blaturi de pizza, boabe
de porumb prăjite, blaturi de pizza coapte în
prealabil, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb, chipsuri de orez, chipsuri de creveți,
chimichanga, chifle înăbușite umplute cu pastă
de fasole roșie, chifle umplute, chifle cu gem
de fasole, chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), chalupa (fel de mâncare
mexicană), burritos (mâncare mexicană), bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
brioșe, bulete din orez, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite americane, clătite, chow mein
(mâncare de tăiței cu specific chinezesc), clătite
congelate, chipsuri tortilla, chipsuri taco, chipsuri
pe bază de cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri din cereale, chipsuri din aluat wonton,
covrigei, covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, crusta de pizza, empanada
(colţunaşi umpluţi), enchilada (mâncare gătită
cu specific mexican), fajitas (fel de mâncare
mexicană), feluri de mâncare în special pe bază
de orez, floricele cu caramel, floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, floricele de porumb preparate,
floricele de porumb învelite în caramel, floricele
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), găluști chinezești din
aluat gătite în abur (shumai, gătite), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluște de creveți din aluat, găluște de orez,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, galuște chinezești din aluat umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), fulgi pita, fulgi de orez, fulgi
de cereale uscate, fulgi, friganele congelate,
frigănele, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

612

din tortilla, gustări din porumb expandat cu
gust de brânză, gustări din porumb, gustări
care constau în principal din pâine, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu
pui, lasagna, jiaozi (găluști umplute din aluat),
jeleu de hrișcă (memilmuk), hot dog (sandvișuri),
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de porumb, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format
prin extruziune, gustări sărate pe bază de
cereale, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
congelate constând în principal din paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, macaroane cu
brânză, pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură,
pateuri cu cârnați, paste făinoase umplute,
paella, orez preparat învelit în alge marine, orez
glutinos învelit în frunze de bambus (zongzi),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez amestecat cu legume
și carne de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
pe bază de orez, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizze negătite,
pizza împăturită (calzone), pizza refrigerată,
pizza proaspătă, pizza preparată, pizza fără
gluten, pizza conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza, cereal procesate, amidon
şi produse preparate din acestea, preparate
pentru copt şi drojdie, sare, mirodenii, arome
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, porumb fript,
porumb prăjit, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu

vânat, plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă,
plăcinte cu pește, plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cu carne (preparate), produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), prăjitură
de orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, 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 pesmet, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez
pe bază de tăiței), ravioli, ravioli (preparate),
rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou,
rulouri de alge marine deshidratate (gimbap),
rulouri de primăvară, rulouri de pâine umplute,
rulouri umplute, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandviș din brânză
topită, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, sandvișuri care conțin file de pește,
sandvișuri care conțin hamburgeri, spirale din
porumb, spaghetti și chiftele, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri cu
carne de curcan, sanvisuri continand carne de
pui, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri care conțin pește, won
ton, vafe congelate, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), turte din orez învelite în
ciocolată, turte din orez, turte de orez sote
(topokki), turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, tortillas, terci de dovleac (hobak-juk),
tartă de orez, taco, tabbouleh (salată libaneză),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

613

sushi, wonton, plăcintă cu carne, sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, furnizare de
informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații în materie de comerț, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic,
furnizarea de informații referitoare la comerțul
exterior, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
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 băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, 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 prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, 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 referitoare la fructe, servicii de

vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, 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
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, 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 băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.

───────
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(210) M 2021 00077
(151) 07/01/2021
(732) CASEST PREST S.R.L., STR.

IVÁNYI ÖDÖN, NR. 22, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Fresco PIATTO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 09.07.19;
05.03.15

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, 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.

───────

(210) M 2021 00082
(151) 07/01/2021
(732) KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR

TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LTD, BOULEVARD
SABORNI NR. 27, VARNA, 9000,
BULGARIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BON FULL RICH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri, țigări,
țigarete electronice, țigări, țigarete, trabucuri și
alte articole pentru fumători gata de utilizare,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori).

───────

(210) M 2021 00083
(151) 07/01/2021
(732) KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR

TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LTD, BOULEVARD
SABORNI, NR. 27, VARNA, 9000,
BULGARIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

GB BUSINESS
ROYALS EUROPEAN

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

34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri, țigări,
țigarete electronice, țigări, țigarete, trabucuri și
alte articole pentru fumători gata de utilizare,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori).

───────

(591) Culori revendicate: roşu, verde închis,
verde deschis, negru, alb

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR. 48,
BL. D-10, AP. 3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
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(210) M 2021 00086
(151) 07/01/2021
(732) BUTUCEL ROXANA-PATRICIA,

STR. MR. IRIMIA POPESCU NR.
15, BL. 329, SC. A, ET. 4, AP.
16, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

ROCANOTHERWORLD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod), administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreti de muzica, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de p(ortofolii
online pe un site web, negociere de tranzactii
comerciale pentru artisti scenici, servicii de
comert cu amanuntul online pentru muzica
digitala descarcabila, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu instrumente muzicale,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu fisiere de muzica descarcabile, servicii de
comert cu amanuntul online pentru muzica
si filme descarcabile si preinregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artisti
interpreti, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata legate
de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea

comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
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organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, altele decât cele publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor

amenajate pentru muzică, 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, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────
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(210) M 2021 00087
(151) 07/01/2021
(732) BUTUCEL ROXANA-PATRICIA,

STR. MR. IRIMIA POPESCU NR.
15, BL. 329, SC. A, ET. 4, AP.
16, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

ROCANOTHERWORLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod), administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreti de muzica, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de p(ortofolii
online pe un site web, negociere de tranzactii
comerciale pentru artisti scenici, servicii de
comert cu amanuntul online pentru muzica
digitala descarcabila, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu instrumente muzicale,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu fisiere de muzica descarcabile, servicii de
comert cu amanuntul online pentru muzica
si filme descarcabile si preinregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artisti
interpreti, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata legate

de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
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festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care

canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, 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, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
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audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────

(210) M 2021 00088
(151) 08/01/2021
(732) BUTUCEL ROXANA-PATRICIA,

STR. MR. IRIMIA POPESCU NR.
15, BL. 329, SC. A, ET. 4, AP.
16, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.23

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii

altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreși, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(SMS), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
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transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea

şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, pregătire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire în
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, 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, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
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şi evenimente culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────

(210) M 2021 00089
(151) 08/01/2021
(732) BUTUCEL ROXANA-PATRICIA,

STR. MR. IRIMIA POPESCU NR.
15, BL. 329, SC. A, ET. 4, AP.
16, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Be curious. Be
different. Be for others.

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie

de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(SMS), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
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emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic

pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, 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, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
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de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────

(210) M 2021 00090
(151) 08/01/2021
(732) INTERCONS MEGA CONSTRUCT

93 SRL, BD. PIPERA NR. 1-IVC,
CLADIREA 1, ET. 1, CAM. 2,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI, 7,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ALEXANDER BALLROOM

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 26.01.03; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
43. Preparare de mâncăruri, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
contractuale de alimentație, servicii de bufet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 00091
(151) 08/01/2021
(732) PICALEX SRL, STR. OCTAV

ONICESCU NR. 19B, JUDEȚUL
BOTOȘANI, BOTOȘANI, 710087,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

La Barista COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena:
05.07.01; 26.13.25; 27.05.01

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

30. Cafea măcinată, boabe de cafea, cafea,
cafea aromată, cafea verde, cafea gata
preparată, espresso, cappuccino.

───────
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(210) M 2021 00092
(151) 08/01/2021
(732) BACANIA TEI SRL, BD.

VOLUNTARI NR. 78, STAND B17,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Băcănia Tei
Proaspăt&Sănătos

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

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

29. Legume conservate, fructe deshidratate,
carne afumată, carne ambalată, carne
preparată, murături, produse lactate, ouă,
brânză albă.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, biscuiți crocanți condimentați, gustări
rapide preparate din grâu.
31. Legume crude, fructe crude.
32. Sucuri (băuturi).
39. Livrare de produse de băcănie.

───────

(210) M 2021 00093
(151) 08/01/2021
(732) GVV PRO MANAGEMENT SRL,

ALEEA CRINULUI NR. 9, CAMERA
NR. 2, SAT BALOTEȘTI, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA BALOTEȘTI,
ILFOV, 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)

Ferma Gruiu Din ferma
noastră în bucătăria

dumneavoastră

(531) Clasificare Viena:
03.04.24; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

clase:
29. Salam de porc, salam de vara, salam
victoria, salam haiducesc, salam crud uscat,
parizer, parizer taranesc, cârnați polonezi,
crenvurști, untura porc, untura mangalita, untură
pentru gătit, slănină de porc (burtă) la grătar
(samgyeopsal), jumări de porc, specialitati
din carne de vita, porc, oaie, pasare, carne
afumata, piept curcan afumat, kaizer porc
afumat, muschiulet de mangalita afumat, file de
mangalita afumat, ceafa de mangalita afumata,
muschiulet porc afumat, pulpa de mangalita
afumata, pulpa porc afumata, file porc afumat,
ceafa porc afumata, rasol de porc afumat, ceafa
porc maturata afumata, fleica maturata afumata,

(591) Culori revendicate: alb, verde închis,
verde deschis (RGB 127,184,066)

(591) Culori revendicate: negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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spata limousine afumata, pastrama de vita,
pastrama oaie maturata afumata, muschiulet
oaie afumat, pulpa oaie hituita, mici proaspeti,
pate de ficat, pate de porc, pate de mangalita,
lebar, pateuri din carne, carne de porc, ceafa
porc, cotlet porc, muschiulet porc, muschi file
porc, pulpa porc, scaricica porc, cap de piept
porc, fleica porc, rasol de porc, sorici porc, carne
tocata porc, carne de porc de mangalita, ceafa
de mangalita, cotlet de mangalita, muschiulet de
mangalita, muschi file de mangalita, pulpa de
mangalita, carne de porc preparata: carne porc
la garnita, carne de mangalita la garnita, slanina
de porc proaspata, slanina porc cu usturoi,
slanina de mangalita afumata, carne de vită,
pulpa vita angus, pulpa vita limousine, pulpa
vita romaneasca, vrabioara vita angus, vrabioara
vita limousine, vrabioara vita romaneasca, rasol
cu os vita angus, rasol cu os vita limousine,
rasol cu os vita romaneasca, muschiulet vita
angus, muschiulet vita limousine, muschiulet vita
romaneasca, tomahawk vita angus, tomahawk
vita limousine, tomahawk vita romaneasca,
antricot vita angus, antricot vita limousine,
antricot vita romaneasca, carne de vita tocata,
pachet carne pentru gatit, pachet carne pentru
gratar, pachet carne de vita pentru ciorba,
organe animale, ficat, inima, rinichi, carne de vită
preparată, carne pentru burgeri, carne de vită
feliată, t-bone din carne de vita angus, t-bone
din carne de vita limousine, t-bone din carne
de vita romaneasca, grăsime din carne de vită,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne de
vită, felii de carne de oaie, carne de miel, carcasa
miel, cotlet miel, ceafa miel, coaste miel, gat miel,
organe miel, cap miel, pulpa miel fata, pulpa miel
spate, carne de oaie, pastrama berbecut, cotlet
berbecut, muschiulet berbecut, coasta berbecut,
pastrama suffolk, cotlet berbecut suffolk, pulpa
berbecut, carne de oaie preparata: pastrama
oaie maturata afumata, muschiulet oaie afumat,
pulpa oaie hituită, carne de pasăre, carne de
pasăre congelată, carne de pasăre de curte,
cârnați, cârnați din carne de porc afumati, cârnați
din carne de oaie afumati, cârnați din carne
de vita si porc, cârnați cu cascaval, cârnați
plescoi, cârnați de mangalita, cârnați sticks (din
carne de vita-oaie), cârnați oaie-vita afumati,
cârnați de casă tip csabai (cioboi), cârnați de
bere, cârnați din carne de vita limousine, cârnați
proaspeti din carne de porc, cârnați cruzi, cârnați
la barda, cârnați facuti dupa retete traditionale,
cârnați chorizo, cârnați din carne de pui, tobă
de casa, tobă afumata, caltabos, chiftele din
pește, produse din carne de miel, drob, icre de
pește, preparate, icre de pește procesate, icre
de hering uscate, icre preparate pentru consum

uman, pastă de icre de crab, icre de somon de
mare de uz alimentar preparate, icre de păstrăv
de mare de uz alimentar, ouă și produse din ouă,
burtă de vită, hamburgeri de vită, fileuri de pește
la grătar, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), pui la grătar (yakitori).
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de salam de porc, salam de vara, salam
victoria, salam haiducesc, salam crud uscat,
parizer, parizer taranesc, cârnați polonezi,
crenvurști, untura porc, untura mangalita, untură
pentru gătit, slănină de porc (burtă) la grătar
(samgyeopsal), jumări de porc, specialitati
din carne de vita, porc, oaie, pasare, carne
afumata, piept curcan afumat, kaizer porc
afumat, muschiulet de mangalita afumat, file de
mangalita afumat, ceafa de mangalita afumata,
muschiulet porc afumat, pulpa de mangalita
afumata, pulpa porc afumata, file porc afumat,
ceafa porc afumata, rasol de porc afumat, ceafa
porc maturata afumata, fleica maturata afumata,
spata limousine afumata, pastrama de vita,
pastrama oaie maturata afumata, muschiulet
oaie afumat, pulpa oaie hituita, mici proaspeti,
pate de ficat, pate de porc, pate de mangalita,
lebar, pateuri din carne, carne de porc, ceafa
porc, cotlet porc, muschiulet porc, muschi file
porc, pulpa porc, scaricica porc, cap de piept
porc, fleica porc, rasol de porc, sorici porc, carne
tocata porc, carne de porc de mangalita, ceafa
de mangalita, cotlet de mangalita, muschiulet de
mangalita, muschi file de mangalita, pulpa de
mangalita, carne de porc preparata: carne porc
la garnita, carne de mangalita la garnita, slanina
de porc proaspata, slanina porc cu usturoi,
slanina de mangalita afumata, carne de vită,
pulpa vita angus, pulpa vita limousine, pulpa
vita romaneasca, vrabioara vita angus, vrabioara
vita limousine, vrabioara vita romaneasca, rasol
cu os vita angus, rasol cu os vita limousine,
rasol cu os vita romaneasca, muschiulet vita
angus, muschiulet vita limousine, muschiulet vita
romaneasca, tomahawk vita angus, tomahawk
vita limousine, tomahawk vita romaneasca,
antricot vita angus, antricot vita limousine,
antricot vita romaneasca, carne de vita tocata,
pachet carne pentru gatit, pachet carne pentru
gratar, pachet carne de vita pentru ciorba,
organe animale, ficat, inima, rinichi, carne de vită
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preparată, carne pentru burgeri, carne de vită
feliată, t-bone din carne de vita angus, t-bone
din carne de vita limousine, t-bone din carne
de vita romaneasca, grăsime din carne de vită,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne de
vită, felii de carne de oaie, carne de miel, carcasa
miel, cotlet miel, ceafa miel, coaste miel, gat miel,
organe miel, cap miel, pulpa miel fata, pulpa miel
spate, carne de oaie, pastrama berbecut, cotlet
berbecut, muschiulet berbecut, coasta berbecut,
pastrama suffolk, cotlet berbecut suffolk, pulpa
berbecut, carne de oaie preparata: pastrama
oaie maturata afumata, muschiulet oaie afumat,
pulpa oaie hituită, carne de pasăre, carne de
pasăre congelată, carne de pasăre de curte,
cârnați, cârnați din carne de porc afumati, cârnați
din carne de oaie afumati, cârnați din carne
de vita si porc, cârnați cu cascaval, cârnați
plescoi, cârnați de mangalita, cârnați sticks (din
carne de vita-oaie), cârnați oaie-vita afumati,
cârnați de casă tip csabai (cioboi), cârnați
de bere, cârnați din carne de vita limousine,
cârnați proaspeti din carne de porc, cârnați
cruzi, cârnați la barda, cârnați facuti dupa retete
traditionale, cârnați chorizo, cârnați din carne
de pui, tobă de casa, tobă afumata, caltabos,
chiftele din pește, produse din carne de miel,
drob, icre de pește, preparate, icre de pește
procesate, icre de hering uscate, icre preparate
pentru consum uman, pastă de icre de crab,
icre de somon de mare de uz alimentar, icre
de păstrăv de mare de uz alimentar, ouă și
produse din ouă, burtă de vită, hamburgeri de
vită, fileuri de pește la grătar, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
pui la grătar (Yakitori), 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 vanzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul 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, 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 si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi 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 agenții de
import-export.
43. Servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, prepararea alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de alimentatie publica, servicii contractuale de
alimentație, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00094
(151) 08/01/2021
(732) INTERCONS MEGA CONSTRUCT

93 SRL, BD. PIPERA NR. 1-IVC,
CLADIREA 1, ET. 1, CAM. 2,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI, 7,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Alexander.IMOB

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.13

clase:
37. Construcția de clădiri, servicii de construcție
de birouri, servicie de construcții de case,
servicii de construcție de clădiri, servicii de
construcție de clădiri de apartamente, servicii

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

627

de construcție de clădiri pe bază de comandă,
servicii de construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de construcție de proprietăți,
servicii de construcție de proprietăți rezidențiale,
servicii de construcție de proprietăți comerciale,
servicii de construcții civile, servicii de construcții,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, servicii de construcții de locuințe pe
bază de comandă.

───────

(210) M 2021 00095
(151) 08/01/2021
(732) SC ATU SRL, STR. LIBERTĂŢII,

BL. B1, SC. 1, ET. 1, AP. 3, JUD.
GIURGIU, BOLINTIN VALE,
085100, GIURGIU, 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)

ATU HAVE A NICE DAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul prin intermediul rețelelor
informatice mondiale a produselor alimentare, a
detergenților, produselor cosmetice, produselor
de curățenie, produselor pentru curățenie,
reclamă, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări

de birou în legătură cu produse alimentare,
detergenți, produse cosmetice, produse de
curățenie, produse pentru curățenie, informații
despre vânzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu funcție
de căutare, cu privire la produse alimentare,
detergenți, produse cosmetice, produse de
curățenie, produse pentru curățenie, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
cu privire la produse alimentare, detergenți,
produse cosmetice, produse de curățenie,
produse pentru curățenie.
36. Asigurări, administrarea asigurărilor,
asigurări medicale, garanții de asigurări,
asigurări pentru clădiri, asigurări de călătorie,
asigurări de credite, brokeraj de asigurări,
asigurări pentru întreprinderi, gestionare de
asigurări, asigurări pentru birouri, asigurări de
viață.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de construcții,
construirea de zone rezidențiale, servicii
de construcție de proprietăți rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
Consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale, servicii de construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, promovare
(construire) de proiecte imobiliare, servicii de
antreprenoriat, și anume realizarea proiectelor
de construcție.
39. Transportul pasagerilor, transport, transport
de marfă, transport terestru, transport rutier,
transport securizat.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, argintiu, 
gri,verde, mov, roșu, galben, portocaliu
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(210) M 2021 00096
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.02

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

9. Aparate/camere foto și camere video, ochelari
(optică), ochelari de soare, ochelari de vedere,
ochelari pentru cinematograf, ochelari pentru
sport, veste de salvare, încărcătoare de
baterii, cabluri usb, aparate și instrumente
audio și vizuale electrice, hardware și
dispozitive periferice pentru computer, aparate
pentru citirea muzicii digitale, difuzoare, căști,
huse pentru telefoane mobile, software de
jocuri pe computer descărcabil, software de
jocuri de realitate virtuală, aplicații pentru
telefoane inteligente, program de calculator
(înregistrate sau descărcabile), cartușe pentru
jocuri video, manusi de protectie, căști
de protecție, masti de protectie, înregistrări
fonografice, cd-uri, dvd-uri, înregistrări video
digitale descărcabile, suport de înregistrare
digital, conținut media descărcabil, animație
descărcabilă, fișiere muzicale descărcabile,
fișiere de imagine descărcabile, fișier multimedia
descărcabil, cupon descărcabil, desene
animate descărcabile, publicații electronice

descărcabile, programe de jocuri pentru
calculator descărcabile, mașini și aparate
cinematografice, carduri magnetice codificate,
cântare pentru masurarea greutatii care nu
sunt de uz medical, mașini și instrumente
de telecomunicații, aparate electronice de
prevenire a furtului, altele decât cele pentru
vehicule, sistem de sonorizare home theater,
aparate și instrumente de măsurare, instrumente
matematice, senzori de temperatură a aerului,
căști de comunicații, aparate cu raze X, magneți
decorativi pentru frigider, software de jocuri
mobile descărcabil, certificate cadou mobile
descărcabile, jocuri pe computer descărcabile
pentru câștigarea de premii sau cupoane,
portofele electronice descărcabile, etichetă
RFID cu cipuri integrate, etichetă care poartă
înregistrări electronice sau informații codificate,
aplicații pentru streaming de suporturi digitale,
imagini, muzică, audio, software educațional
descărcabil, cărți digitale descărcabile de pe
internet.

───────

(210) M 2021 00097
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.02

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

629

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

20. Fotolii și scaune, fotolii și scaune cu
efecte speciale, scaune de cinematograf pentru
vizionarea de filme de realitate virtuală, scaune
de cinematograf, fotolii și scaune cu efecte
speciale precum vânt, parfum, pulverizare de
apă, mișcare, vibrații, fum, bule, laser sau bliț,
scaune de cinematograf cu efecte speciale
precum vânt, miros, apă pulverizată, mișcare,
vibrații, fum, bule, laser sau bliț, scaune de
cinematograf de atracție specială cu simulatoare
de mișcare încorporate și efecte speciale pentru
utilizare în cinematografe, parcuri tematice,
muzee, centre de educație și știință, galerii
interactive, locuri de atracție speciale și locuri
de divertisment, scaune de distracție pentru
efectele de audiență ale filmelor în facilități
de distracție cu efecte speciale, cum ar fi
vânt, miros, apă pulverizată, mișcare, vibrații,
fum, bule, laser sau bliț, placi memoriale
nemetalice din os, fildeș, ipsos, plastic, ceară,
lemn, coajă, chihlimbar, cupe trofeu memoriale
nemetalice din os, fildeș, ipsos, plastic, ceară,
lemn, coajă, chihlimbar, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mobila, oglinzi, rame pentru
tablouri, perne, paturi și saltele, oglindă de
mână, biblioteci, ventilatoare plate de mână,
accesorii pentru acoperirea interioara pentru
ferestre, și anume jaluzele verticale, mobilier
de camping, perne coreene (bangsuk), suporturi
pentru umbrele, birouri.

───────

(210) M 2021 00099
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.02

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

35. Publicitate cinematografică, servicii de
publicitate, în special publicitate de text
publicat de alții, servicii de publicitate și
informații comerciale prin internet, servicii de
publicitate, în special promovare de bunuri
și servicii ale altora prin publicitate în
cinematografe și promovare de filme pentru
terți prin publicitate în cinematografe, închiriere
de spații publicitare și materiale publicitare,
productie de filme publicitare, organizare de
expoziții comerciale și publicitare, publicare
de materiale publicitare, publicitate online
printr-o rețea de calculatoare, demonstratii
de produse, managementul afacerilor de
artiști, interpreți, animatori, managementul
afacerilor de teatru și cinematografie, licitație
oferită pe internet, servicii de agenții de
import-export, gestionarea centrelor de apeluri
telefonice pentru terți, marketing, servicii
de comercializare, servicii de administrare
a afacerilor legate de franciză, gestionarea
bazelor de date computerizate, prelucrarea

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

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
galben, rosu
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administrativă a comenzilor de cumpărare,
servicii de intermediere cu amănuntul legate de
vânzarea prin corespondență prin comunicații
electrice, și anume promovarea bunurilor
și serviciilor altora prin intermediul unui
centru comercial on-line, servicii de comandă
on-line care conțin o mare varietate de
bunuri de consum ale altora, accesibile și
prin telefon, fax și comandă prin poștă,
furnizarea de servicii de director de informații
comerciale on-line pe internet, servicii pentru
furnizarea de informații privind comerțul exterior,
promovarea vânzărilor pentru terți, magazine cu
amănuntul, supermarketuri, servicii de vânzare
cu amănuntul, magazin comercial complet prin
internet, și anume, servicii de magazine cu
amănuntul on-line, servicii de vânzare cu
amănuntul de suveniruri, în special accesorii,
căni, afișe, jucării, magazine de vânzare cu
amănuntul pentru hot dog, pâine, prăjituri,
cafea, bere, umbrele, păpuși, floricele, tăiței
instant, ciocolată, nuci procesate, gustări pe
bază de orez, băuturi, tricouri, papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la software de calculator furnizate prin internet
și comunicații în rețea electronică, magazine
de panificație cu amănuntul, servicii de
delicatese cu amănuntul, magazine alimentare
cu amănuntul, servicii de farmacie cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
cu cereale prelucrate, produse prelucrate
pe bază de cereale, condimente, fructe,
produse de cofetărie, pâine, gumă, bomboane,
ciocolată, băuturi răcoritoare, băuturi procesate
cu fructe, preparate farmaceutice, pungi, poșete,
îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp,
cosmetice , ustensile cosmetice, articole de
înfrumusețare, preparate de curățat, mobilă,
electrocasnice, ustensile de bucătărie, accesorii
de modă, bijuterii și ceasuri, servicii de
magazin online cu cereale prelucrate, produse
procesate pe bază de cereale, condimente,
fructe, cofetărie, pâine, gumă, bomboane,
ciocolată, băuturi răcoritoare, băuturi procesate
cu fructe, preparate farmaceutice, pungi, poșete,
îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp,
cosmetice, ustensile cosmetice, articole de
înfrumusețare, preparate de curățat, mobilă,
electrocasnice, ustensile de bucătărie, accesorii
de modă, bijuterii și ceasuri, servicii de magazine
optice de vânzare cu amănuntul, servicii de
magazine de papetărie cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul cu carne procesată,
servicii de vânzare cu amănuntul cu fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu făină și
preparate din cereale, servicii de vânzare cu

amănuntul cu pește și crustacee conservate,
servicii de vânzare cu amănuntul cu cereale
neprelucrate, servicii de vânzare cu amănuntul
cu fructe și legume proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul cu sos, servicii de
vânzare cu amănuntul cu băuturi din fructe
și sucuri de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu ustensile de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul cu gustări
pe bază de fasole, servicii de vânzare cu
amănuntul cu produse prelucrate pe bază de
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul cu
condimente chimice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul cu făină pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul cu
produse alimentare pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul cu produse de cofetărie
congelate, servicii de vânzare cu amănuntul cu
gustări pe bază de cereale, servicii de vânzare
cu amănuntul cu găluște, servicii de vânzare
cu amănuntul cu gustări pe bază de larve,
servicii de vânzare cu amănuntul cu preparate
de curățat, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru orez fiert ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul pentru prânzuri preambalate
constând în principal din orez și inclusiv carne,
pește sau legume, servicii de comandă on-
line, servicii de procesare administrativă în
domeniul livrării mărfurilor, servicii de vânzare cu
amănuntul cu alimente procesate și preparate,
preparate și băuturi pregătite, administrarea
unui program de fidelizare a consumatorilor
pentru promovarea serviciilor de restaurant și de
vânzare cu amănuntul, servicii de înregistrare a
cadourilor, furnizarea de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
de recenzii ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, publicitate, administrarea afacerilor
de hoteluri, vânzări de detergenți, adezivi și
preparate chimice pentru stabilizarea solului,
distribuția de detergenți, adezivi și preparate
chimice pentru stabilizarea solului, vânzări de
alimente, vânzări de alimente cu amănuntul.

───────
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(210) M 2021 00100
(151) 08/01/2021
(732) ROYAL COLLECTION SRL, STR.

TOPORASULUI NR. 51, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500372,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Royal Gelato

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.01.18

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

30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), torturi de înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, batoane
de înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, deserturi
cu înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
infuzată cu alcool, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată sub formă de sandviș, batoane
de înghețată cu fructe, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, înlocuitori pentru
înghețată pe bază de soia, 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, sosuri pentru înghețată,
înghețată de fructe, înghețată pe băț, înghețată
pe bază de iaurt (predomină înghețata), lianți
pentru înghețată, prafuri de înghețată instant,
prăjituri pe bază de înghețată, băuturi pe bază de
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, produse

de cofetărie cu înghețată, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, arome
folosite pentru preparea de înghețată (altele
decât esențele eterice sau uleiuri esențiale),
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, administrarea afacerilor în
sistem de franciză.
43. Servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată.

───────

(210) M 2021 00101
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.02

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

38. Servicii de transmisie prin satelit, servicii de
comunicații, și anume, transmitere de imagini,
conținut audio și multimedia prin internet, servicii
de difuzare pe internet, difuzarea de programe
de teleshopping, difuzarea de programe de
televiziune utilizând servicii de televiziune la

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
Red 032), portocaliu (Pantone PMS
1645), roz (Pantone PMS 516), beige
(Pantone PMS 728, PMS 712, PMS
721), albastru (Pantone PMS 648)

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
galben, roșu
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cerere și cu vizionare cu plată, transmisie video
la cerere, difuzarea de filme și televiziune
prin rețele de comunicații mobile, servicii de
difuzare a televiziunii cu abonament, furnizarea
accesului la portaluri de internet mobil sub
formă de rețele globale de informații informatice,
servicii de difuzare media digitale, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică digitală
pe internet, trimiterea de mesaje electronice
pentru serviciul de informații despre cumpărături,
furnizarea accesului la platforme și portaluri
pe internet, transmiterea de știri, servicii de
streaming video, audio și de televiziune, servicii
de difuzare a televiziunii prin cablu, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, difuzare de
televiziune, transmisie de conținut multimedia
prin rețele de comunicații, transmitere de fișiere
digitale, transmisie electronică și streaming de
conținut media digital pentru terți prin rețele
de calculatoare globale și locale, furnizare
accesului la internet, și anume, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, difuzare
digitală de programe de televiziune, transmisie
digitală, și anume, difuzare de programe
prin internet, servicii de radiodifuziune pe
internet, difuzare de filme, difuzare de filme
cu efecte de audiență a filmelor, cum ar fi
vânt, parfum, pulverizare de apă, mișcare,
vibrații, fum, bule, laser sau bliț, servicii de
streaming video prin internet, cu filme, drame,
spectacole de varietăți, videoclipuri muzicale,
comedii și documentare, transmitere de text,
fotografie și video prin intermediul aplicației
pentru telefon inteligent, furnizare de camere
de chat online, panouri de afișare și forumuri
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de computere referitoare la divertisment, muzică,
concerte, videoclipuri, radio, televiziune, film,
știri, sport, jocuri și evenimente culturale,
servicii de transmisie la cerere de date,
audio, video, jocuri și conținut multimedia,
furnizare de servicii de streaming de filme,
muzică, video, jocuri și conținut multimedia,
transmisie de jocuri electronice pentru terți prin
intermediul internetului, furnizarea accesului la
o comunitate virtuală online prin internet sau
mobil, furnizare de echipamente de comunicații
pentru transmiterea și recepția de conținut
online, difuzare audio, video și multimedia prin
internet și alte rețele de comunicații, difuzare de
programe de televiziune, filme cinematografice
și alte conținuturi audiovizuale și multimedia prin
protocol de internet și rețele de comunicații.

───────

(210) M 2021 00102
(151) 08/01/2021
(732) EXPRES COLET SRL, STR.

AUREL VLAICU 78, MEZANIN
BIROUL 16, JUD. IAŞI, IASI,
700831, IAȘI, ROMANIA

(540)

WYZBOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2021 00103
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.22; 29.01.13

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

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

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, 
SECTOR1, BUCURESTI, 011694, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

633

41. Servicii oferite de cinematografe, servicii
oferite de cinematografe care oferă efecte
de audiență filmelor, cum ar fi vânt, parfum,
pulverizare de apă, mișcare, vibrații, fum,
bule, laser sau bliț, producţie de programe
de televiziune, producţie si distribuţie de
programe de radio si televiziune, furnizarea
de filme și programe de televiziune care nu
pot fi descărcate prin intermediul unui serviciu
video la cerere, prezentări cinematografice de
realitate virtuală, producţie şi distribuţie de
înregistrări audio, furnizarea de muzică on-
line, care nu poate fi descărcată, prezentare
de spectacole live, prezentarea spectacolului
muzical, servicii de impresar, și anume,
organizarea de spectacole live, servicii de
producție de animație, divertisment sub formă
de spectacole live sub formă de piese
și concerte, organizarea și desfășurarea de
evenimente de experiență culturală, organizarea
și conducerea de spectacole și spectacole
culturale, distribuție de filme cinematografice,
servicii de divertisment, și anume, planificarea
și conducerea unei serii de festivaluri de film,
producție cinematografică, studiouri de film,
închiriere de filme cinematografice, publicare
și editare de materiale tipărite, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), înregistrări
video, servicii de reporteri de știri, furnizarea
de facilități de distracție, organizare de rezervări
de bilete pentru filme, organizare de rezervări
de bilete pentru spectacole și alte evenimente
de divertisment, organizarea și conducerea de
expoziții în scopuri de divertisment, culturale
sau educaționale, furnizare de informații și date
referitoare la filme, servicii de jocuri, servicii de
parcuri de distracții și parcuri tematice, fotografie,
furnizare și exploatare de facilități de distracție,
furnizarea de facilități de distracție, și anume,
facilități de cinematograf, mașini de jocuri
arcade, plimbări în parcuri de distracții, mașini
de joc cu efecte speciale, furnizarea de facilități
pentru filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, furnizarea de facilități
sportive, planificare de petreceri (divertisment),
instrucțiuni în actorie, cântare și dans(instruire),
servicii de rezervare și rezervare de bilete pentru
divertisment, evenimente sportive și culturale,
servicii de agenții de cumpărare pentru bilete, și
anume achiziționarea de bilete la evenimente de
divertisment pentru terți în scopuri comerciale,
proiecție de filme în cinematografe, publicare de
cărți și reviste electronice în domeniul culturii,
spectacolelor și călătoriilor, servicii de educație,
și anume, furnizarea de educație pentru artiști
în natură de cursuri în domeniile artei, muzicii,
dansului, jocului, organizarea și desfășurarea de

convenții în domeniul festivalurilor, organizarea
și desfășurarea de convenții în domeniul
jocurilor, evenimentelor culturale, spectacolelor,
servicii de divertisment sub forma prezentării
de servicii de audiție de cântat live, organizare
de concursuri în domeniul educației sau
divertismentului, servicii de karaoke, furnizare
de muzică digitală prin dispozitive mobile,
organizare de evenimente și activități culturale,
organizare de concursuri de frumusețe, editare
de cărți, reviste, furnizarea unui joc de
calculator on-line prin internet în domeniul
jocurilor de rol, sport, strategie, raportare
fotografică, educație profesională și formare in
domeniul înfrumuseţării, organizarea, aranjarea
si coordonarea de evenimente, și anume,
prezentări de modă, demonstrații de modă și
concursuri în domeniul modei, cosmeticelor,
abilităților de înfrumusețare, fitnessului fizic în
scopuri de divertisment, producția de spectacole
live, servicii de jocuri online, furnizarea de
informații de divertisment prin intermediul unui
site web, instruire în practica muzicală, închiriere
de înregistrări audio prin internet online,
furnizarea de publicații electronice online, care
nu pot fi descărcate, rezervare de locuri pentru
spectacole, închiriere de spectacole, furnizare
de programe de divertisment multimedia prin
televiziune, bandă largă, servicii wireless și on-
line, planificarea spectacolelor de divertisment,
compoziție de cântece, împrumutare de cărți și
alte publicații, furnizare de cursuri de predare
în limbi străine, servicii de ghid turistic de
călătorie, informaţii despre calatorii, organizarea
concursurilor de audiție a cântăreților, instrucțiuni
de gătit (instruire).

───────

(210) M 2021 00104
(151) 08/01/2021
(732) CRISS LEADER ONLINE SRL,

SOSEAUA ANDRONACHE NR. 87,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022521,
ROMANIA

(540)

JHT BABY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării-balansoar, jucării muzicale, vehicule
(jucării), jucării cu balansare, jucării de călărit,
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jucării de împins, jucării cu roți, jucării de exterior,
căluți-balansoar (jucării).
35. Servicii de comerț cu amănuntul online.

───────

(210) M 2021 00105
(151) 08/01/2021
(732) CRISS LEADER ONLINE SRL,

SOSEAUA ANDRONACHE NR. 87,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022521,
ROMANIA

(540)

JHT CAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării-balansoar, jucării muzicale, vehicule
(jucării), jucării cu balansare, jucării de călărit,
jucării de împins, jucării cu roți, jucării de exterior,
căluți-balansoar (jucării).
35. Servicii de comerț cu amănuntul online.

───────

(210) M 2021 00107
(151) 08/01/2021
(732) SC SCHLOSSER&FRIENDS SRL,

STR. IRIMICULUI, NR.2, BL1,
SC.2, ET.1, AP.43, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021142, ROMANIA

(540)

S.O.S CAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 26.01.16; 29.01.12

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

9. Aplicaţie (software) mobilă pentru android şi
IOS.
42. Creare de aplicatie mobilă pentru android şi
IOS, Creare de web site.

───────

(210) M 2021 00109
(151) 08/01/2021
(732) FLEXI-MOB TRADING SRL, STR

INTERIOARA 3 NR.6A, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900330, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FLEXIMOB PARTENERUL
TAU FLEXIBIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17; 29.01.12

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

1. Poliuretan.
20. Saltele de pat cu excepţia celor pentru uz
medical.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde
deschis
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(210) M 2021 00111
(151) 08/01/2021
(732) GEORGE-ORLANDO GHIURI,

STR MUNCEL NR.39C, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SEAYOU
(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.
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 2021 00112
(151) 08/01/2021
(732) LA STRADA OPTIC S.R.L.,

STR. SF. AGNES, NR. 17, LOT
1, CAMERA 63, JUDEŢ ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
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)

Elegant Optic

(531) Clasificare Viena:
16.03.13; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
de ochelari, ochelari optici, lentile corective
(optice), carcase pentru lentile de contact, rame
pentru ochelari și ochelari de soare, carcase
pentru ochelari, cordoane pentru ochelari, lanțuri
pentru ochelari, cleme pentru ochelari solari,
ochelari optici 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 referitoare la ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
de ochelari, ochelari optici, lentile corective
(optice), carcase pentru lentile de contact, rame
pentru ochelari și ochelari de soare, carcase
pentru ochelari, cordoane pentru ochelari, lanțuri
pentru ochelari, cleme pentru ochelari solari,
ochelari optici, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la a ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile de

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

(591) Culori revendicate: mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ochelari, ochelari optici, lentile corective (optice),
carcase pentru lentile de contact, rame pentru
ochelari și ochelari de soare, carcase pentru
ochelari, cordoane pentru ochelari, lanțuri pentru
ochelari, cleme pentru ochelari solari, ochelari
optici, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, lentile de ochelari, ochelari optici,
lentile corective (optice), carcase pentru lentile
de contact, rame pentru ochelari și ochelari
de soare, carcase pentru ochelari, cordoane
pentru ochelari, lanțuri pentru ochelari, cleme
pentru ochelari solari, ochelari optici (exceptând
transportul), 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.
44. Consultații medicale, servicii prestate de
opticieni, montarea de lentile optice, ajustare
lentile de contact, servicii de teste de vedere,
servicii de oftalmologie, servicii de optometrie,
servicii de control al vederii, montarea lentilelor
optice și de contact, stabilirea dioptriilor,
montarea lentilelor optice și de contact.

───────

(210) M 2021 00113
(151) 08/01/2021
(732) TIAN TIAN EXPRESS SRL, CALEA

BUCUREŞTILOR, NR. 224K,
CLADIREA ADMINISTRATIVA (CA),
ETAJ 4, BIROU CA 45, JUDEŢ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

121 COURIER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de curierat, servicii de transport,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, organizarea
de călătorii.

───────

(210) M 2021 00114
(151) 08/01/2021
(732) ASCORP RETELE ELECTRICE

SRL, STR. NUFARULUI NR. 3A,
COM. SNAGOV, JUDEŢ ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ASCORP RETELE ELECTRICE

(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de instalații electrice, servicii de
instalare (amplasare) de rețele de alimentare
cu electricitate, servicii asigurate de electricieni,
instalare de sisteme electrice de iluminat și
de sisteme de alimentare electrică, consiliere
referitoare la prevenirea blocajelor în liniile de
instalații, renovarea instalației electrice, servicii
de consiliere cu privire la instalarea centralelor
electrice.
42. Servicii de inginerie electrică, servicii
de inginerie privind proiectarea de sisteme
electronice, proiectare de sisteme electrice,
servicii de proiectare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, albastru
deschis, alb
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(210) M 2021 00115
(151) 08/01/2021
(732) IULIAN TIMAR, STR. LIBERTATII

NR. 1, BL. 69, AP. 34, JUDEŢ
SIBIU, MEDIAS, 551143, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PINUL

(531) Clasificare Viena:
05.01.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00116
(151) 08/01/2021
(732) VLAD INSTAL S.R.L., STR.

CRASNA, NR. 39, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 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)

INSTALATOR 24

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 24.15.01; 29.01.12; 27.07.01

clase:
37. Servicii de instalare și de reparații, instalații
de încălzire centrală, întreținere de instalații
sanitare, servicii de instalații electrice, reparare
de instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
izolarea instalațiilor de conducte, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, instalare de instalații
pentru băi, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, recondiționarea instalațiilor de aer
condiționat, instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, reparare și întreținere de instalații
electronice, întreținere și reparare de instalații
solare, întreținere și reparații de instalații de
încălzire, instalare și întreținere de instalații
termice solare, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, servicii de instalații de mașinării
electrice și de generatoare, reparare de instalații
de alimentare cu energie, reparare de instalații
de alimentare cu apă, întreținere de instalații
de alimentare cu apă, construire de instalații de
alimentare cu apă, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, readaptare
a instalațiilor de încălzire din clădiri, lucrări
de construcții subterane legate de instalații
sanitare, curățarea instalațiilor de conducte de
alimentare cu apă, servicii de consiliere cu

(591) Culori revendicate: roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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privire la întreținerea instalațiilor, readaptare
a instalațiilor de aer condiționat din clădiri,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate, reparare și întreținere de aparate și
instalații de răcit, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și de gaz, servicii de consiliere
cu privire la repararea de instalații de apă,
renovarea conductelor subterane, servicii pentru
repararea conductelor, întreținere și reparații
de conducte, servicii de întreținere a tuburilor,
servicii de curățare a tuburilor, desfundarea
canalelor de scurgere, detectarea scurgerilor în
interiorul clădirilor, montare de țevărie, montarea
și îngroparea cablurilor, montarea izolației la țevi,
montarea izolației la cavitățile din perete.

───────

(210) M 2021 00126
(151) 09/01/2021
(732) DROBOTĂ BENEDICTA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. VITICULTORI NR. 19,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Leomi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, batoane de cereale
și batoane energizante, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), alimente pe
bază de cacao, aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, alune trase în ciocolată, amestec kheer
(budincă de orez), amestecuri de ciocolată caldă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
aperitive (tartine), produse de cofetărie pe bază
deamestec arahide, arahide crocante, arome
pe bază de ciocolată, cu excepția uleiurilor
esențiale, batoane de nuga învelite în ciocolată,
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește
cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată
de zahăr, vla (cremă englezească custard),

produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse pe bază de ciocolată, rahat
turcesc, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
trufe cu rom (produse de cofetărie), rulouri cu
scorțișoară, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), sosuri de
ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor,
produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie nemedicinale
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, 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 mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), 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
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie dulci
aromate, 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 cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de praline, prăjituri pavlova
cu gust de alune, prăjituri pavlova preparate
cu alune, prăjituri uscate din făină de orez
cu zahăr (rakugan), pâine, orez sub formă de
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cremă, ornamente din ciocolată pentru pomul
de crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate cu
zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine,
pâine indiană, jeleuri de fructe (cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
migdale produse de cofetărie pe bază de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gheață pentru produse
de cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înghețate și
dulciuri, dulciuri nemedicinale care conțin lapte,
dulciuri nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe
bază de ginseng, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, dulciuri și biscuiți tradiționali
coreeni (hankwa), fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi,
fulgi de patiserie de unt de arahide, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, clătite americane,
cornuri, cozonac pandoro, cozonaci, crema

spumă (dulce), creme englezești custard
(deserturi la cuptor), creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, budinci, budinci yorkshire, budinci
de orez (produs de cofetărie), budinci gata
preparate (produs de cofetărie), budincă de orez
(produs de cofetărie), budincă de orez conținând
stafide și nucșoară (produs de cofetărie),
budincă pe bază de orez (produs de cofetărie),
chifle cu gem, chipsuri de cofetărie pentru
copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată cu
alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată cu
lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers, biscuiți crackers
cu aromă de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți
de graham, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați,
boabe de cafea învelite în zahăr, bomboane cu
ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu dulce
din pastă de fasole roșie (yohkan), budincă de
griș (produs de cofetărie).

───────

(210) M 2021 00127
(151) 09/01/2021
(732) S.C. LUCOS RESIDENCE INVEST

S.R.L., STR. SOLDAT SAMOILĂ
RISIPITU NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PALM RESIDENCE PIPERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.11; 27.05.17; 05.01.12

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
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(210) M 2021 00128
(151) 09/01/2021
(732) LODERANA - ANA CIMPEAN,

STR. PETRU RAREȘ NR 33,
JUDEȚUL VASLUI, VASLUI,
810026, VASLUI, ROMANIA

(540)

crilovic vesmintebisericesti.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00130
(151) 10/01/2021
(732) CLASSIC BARBERSHOP

SRL, BDUL. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 124, BL. 18,
SC. 1, AP. M1 (DUPLEX), SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLASSIC Barber Shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 26.01.03; 10.05.05; 14.07.20

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

44. Analiză cosmetică (saloane cosmetice),
aplicarea produselor cosmetice pe față, servicii
de artă corporală, aplicare de produse cosmetice

pe corp, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, frizerii
pentru bărbați, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, furnizare
de informații în materie de frumusețe, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
de bărbierie, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de consultanță în materie de îngrijire a
frumuseții, servicii de frizerie, servicii de frizerie
pentru bărbați, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii pentru îngrijirea
părului, spălarea părului cu șampon, servicii
de tratamente cosmetice pentru păr, servicii de
tratament pentru păr.

───────

(210) M 2021 00131
(151) 10/01/2021
(732) CLEVER BUSINESS

(540)

Insider Politic
(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).
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

(591) Culori revendicate: albastru ( HEX
#262262), alb (HEX #FFFFFF), roșu
(HEX #ED1C24)

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETATII NR. 39, DEMISOL 1, AP. 2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, 
JUDEȚUL  MUREȘ, TÎRGU MUREŞ, 
540543,  MUREȘ, ROMANIA
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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
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
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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, difuzare de reportaje de către
agenţii de ştiri prin intermediul televiziunii sau
radioului.
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
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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, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.

───────

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Hai cu Fetele!

(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)
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

TRANSILVANIA S.R.L.., 
STR.  CETATII, NR. 39, DEMISOL 1,
 AP.  2,  JUDEȚUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,  400166, CLUJ, 
ROMANIA

(210) M 2021 00132
(151) 10/01/2021
(732) CLEVER BUSINESS
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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
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
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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

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.
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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, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri prin
intermediul televiziunii sau a radioului.

───────

(210) M 2021 00153
(151) 12/01/2021
(732) DISTRYCT TEAM SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
6, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DISTRYCT TEAM SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.01.12; 01.01.03; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────
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(210) M 2021 00157
(151) 12/01/2021
(732) STRUKTURAL DEPO SRL, STR.

CANTONULUI NR.12, JUDEȚUL
ILFOV, BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FRESCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2021 00182
(151) 13/01/2021
(732) SC IT SCHOOL SRL, B DUL

GENERAL DRAGALINA 27,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018

(540)

IT School

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.02.05

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

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.

───────

(210) M 2021 00184
(151) 13/01/2021
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HypnoPlan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 00185
(151) 13/01/2021
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HypnoZone
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, verde, 
galben,albastru
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(210) M 2021 00207
(151) 14/01/2021
(732) SETAROF DESIGN SRL, STR.

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA,
NR. 37E, JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

SETAROF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. 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, camasi cu maneca lunga, 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,
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,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri
de dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume
(articole de îmbrăcăminte), costume bărbătești
și taioare, costume de baie (galanterie),
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru bărbați și femei, costume de
baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, 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

DORNEASCA, NR. 16, BL. P58,
SC. 2, ET. 6, AP. 46, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 075100, ROMANIA
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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, baie (papuci de
baie), sandale de 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 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
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, șepci și căciuli pentru sport,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
îmbrăcăminte din bumbac, îmbrăcăminte din
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pânză, îmbrăcăminte din dantela, îmbrăcăminte
din viscoza.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
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, camasi cu maneca lunga, 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,
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,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie

(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, 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,
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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, baie (papuci de -),
baie (sandale de -), 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
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, șepci și căciuli pentru sport,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
îmbrăcăminte din bumbac, îmbrăcăminte din
pânză, îmbrăcăminte din dantela, îmbrăcăminte
din viscoza.

───────
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(210) M 2021 00215
(151) 13/01/2021
(732) CRISTIAN-MIHAIL DINU, STR.

CIREȘILOR NR. 15B, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DA Dinu & Associates
IMPLANT ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 26.11.01; 26.11.09; 27.01.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

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

35. Funcții de birou, și anume organizarea
asociațiilor științifice, naționale, a tehnologiei
implanturilor dentare și a serviciilor de gestionare
a afacerilor în asociațiile menționate anterior,
servicii de marketing în domeniul dentar,
stomatologiei privind tehnologia implanturilor
dentare, managementul clinicilor dentare pentru
terți, managementul afacerilor pentru asociații
naționale de implantologie orală, gestionare
administrativă a clinicilor dentare, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor de
fidelizare pentru clienți, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu tehnologia implanturilor
dentare, furnizare de informații statistice
privind aspectele medicale in legătură cu
tehnologia implanturilor dentare, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale și stomatologice, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale
și stomatologice, promovarea avantajelor
tehnologiilor implanturilor dentare în rândul
specialiștilor din domeniul medical stomatologic,
servicii de consultanță privind managementul

afacerilor în domeniul tehnologiei implanturilor
dentare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, cercetare de
piață pentru compilare de informații despre
tehnologia implanturilor dentare, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor
în asociațiile științifice, naționale, a tehnologiei
implanturilor dentare, compilare de date
statistice pentru cercetarea științifică privind
tehnologia implanturilor dentare, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală
in legătură cu afecțiunile dentare, stomatologice,
compilare de informaţii statistice privind
cercetarea medicală in domeniul stomatologiei.
41. Educație și instruire în utilizarea
implanturilor dentare și a produselor conexe,
organizarea de cursuri de instruire, seminarii și
examinări în domeniul tehnologiei implanturilor
orale, organizarea și conducerea de congrese
internaționale și naționale de chirurgie orală,
coordonarea și organizarea de seminarii privind
utilizarea implanturilor dentare și a produselor
conexe, organizare şi desfăşurare de seminarii
sau ateliere de lucru stomatologice, organizare şi
realizare de conferinţe, simpozioane in domeniul
implantologiei orale, formare, dezvoltare şi
perfecţionare de medici şi dentişti, formare
practică (demonstraţie), instruire, în special
în domeniul dentar, stomatologiei, instruiri
în îngrijirea dentară, servicii de instruire în
domeniul chirurgical, servicii de instruire în
domeniul medicinei dentare, educatie, formare
continua si perfectionare, in special in domeniul
medicinii dentare, al chirurgiei, al proteticii si
al managementului, furnizare de cursuri de
educație continuă în domeniul stomatologic,
punere la dispozitie de publicatii electronice
(care nu pot fi descarcate), publicarea de reviste
si carti in format electronic, precum si pe internet,
furnizare de publicații electronice, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
publicații medicale, publicare de cărți și reviste,
publicare de materiale didactice educative, de
ghiduri pentru învățământ și instruire in domeniul
medicinii dentare, al chirurgiei, al proteticii,
publicare on-line de cărţi şi reviste electronice
toate acestea în legătură cu servicii medicale
odontologice şi de implantologie orală.
42. Servicii in domeniul medicinii dentare,
si anume cercetari medicale, managementul
calitatii, servicii de analiză şi cercetare
în odontologie, servicii de proiectare şi
dezvoltare, consiliere tehnică cu privire la
aparate stomatologice, consiliere ştiinţifică
pentru asociaţiile de specialitate şi firmele

(591) Culori revendicate: roşu (HEX 
#bc4e4c),gri închis
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medicale şi stomatologice, servicii de laborator
pentru cercetări în domeniul stomatologiei,
servicii ale laboratoarelor de tehnică dentară,
furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic și
al studiilor clinice în legătura cu stomatologia,
furnizare de informații referitoare la studii clince
prin intermediul unui site web interactiv în
legătura cu stomatologia, servicii de tehnologie
a informației pentru industria farmaceutică și a
îngrijirii sănătății, servicii de teste clinice, servicii
de testare ştiinţifică, realizarea de rapoarte
privind cercetarea ştiinţifică, furnizare de studii
ştiinţifice, întocmire de rapoarte ştiinţifice, servicii
de cercetare, cercetare și dezvoltare științifică,
servicii în domeniul științei naturale, proiectare
și dezvoltare de tehnologie medicală, cercetare
științifică în scop medical, toate serviciile
susmenționate pentru dentiști și/sau cabinete
stomatologice sau referitoare la instruire în
domeniul stomatologic și/sau servicii dentare.

───────

(210) M 2021 00220
(151) 14/01/2021
(732) NETOP TECH SRL, STR.

PRINCIPATELE UNITE, NR.
46-48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Netop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.01; 26.05.01

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

9. 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, aplicații 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,
aparate de procesare a datelor, interfețe pentru
calculatoare, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), calculator tip notebook, procesoare
(unități centrale de procesare)/unități centrale de
procesare, calculatoare tip tabletă, unități flash
USB.
16. Cataloage, manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), prospecte.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computer, transmiterea
e-mail-urilor, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
42. 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,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, 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), duplicarea programelor de calculator,
stocarea   electronică  a  datelor,  monitorizarea
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───────

(210) M 2021 00221
(151) 14/01/2021
(732) NETOP TECH SRL, STR.

PRINCIPATELE UNITE, NR.
46-48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Netop Remote Control
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. 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, aplicații 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,
aparate de procesare a datelor, interfețe pentru
calculatoare, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), calculator tip notebook, procesoare
(unități centrale de procesare)/unități centrale de
procesare, calculatoare tip tabletă, unități flash
USB.
16. Cataloage, manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), prospecte.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de

date, asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computer, transmiterea
e-mail-urilor, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
42. 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,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, 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), duplicarea programelor de calculator,
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.

───────

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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

655

(210) M 2021 00223
(151) 14/01/2021
(732) HARRIS HOLDING SRL, STRADA

PICTOR NICOLAE BRANA 3/7,
JUD. SIBIU, SELIMBAR, 557260,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Nicholas Philby

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.01.01; 02.01.23; 18.03.01; 01.05.01;
25.01.05; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.16;
26.01.18

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri
și grăsimi, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, supe și baze
de supă, extracte din carne, produse lactate și
înlocuitori, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, insecte și larve preparate.

───────

(210) M 2021 00290
(151) 20/01/2021
(732) SC SOVECORD INT SA, STR

PITEŞTI NR 165, JUD OLT,
SLATINA, 230048, OLT, ROMANIA

(540)

Sovsolv
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2021 00305
(151) 18/01/2021
(732) S.C. VIVERE MILITARE EST-

V.M.E SRL, STRADA PRINȚESA
ECATERINA CARADJA NR. 7,
SATUL NEDELEA, JUDEȚUL
PRAHOVA, COMUNA ARICESTII-
RAHTIVANI, ROMANIA

(540)

VIVERE MILITARE EST V.M.E.

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 26.01.03

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

2. Preparate anti-corozive, preparate anti-
mătuire pentru metale, vopsele bactericide,
pulbere de bronz pentru vopsire, lacuri pentru
bronz, vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele) / materiale de
acoperire, materiale de acoperire (vopsele),
coloranţi / substanțe colorate, învelișuri anti-
graffiti (vopseluri), emailuri (vernisuri), emailuri
pentru pictura / vopsele de email, vopsele
ignifuge, finisaje pentru pardoseli din lemn,
cerneala pentru imprimante şi fotocopiatoare,
lacuri, vopsele de ulei pentru utilizare în artă,
uleiuri pentru conservarea lemnului, vopsele,
grunduri, cerneala tipografică, preparate de
protecție pentru metale, diluanţi pentru vopsele,
diluanţi pentru lacuri, strat protector pentru saşiul
vehiculului / strat de acoperire pentru saşiul
vehiculului, vernisuri, vopsele acuarele pentru
utilizare in arta, materiale de acoperire pentru
lemn (vopsele), baiţuri pentru lemn.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

656

35. Publicitate, licitare.
37. Servicii de instalații si reparatii, instalarea
sistemelor de securitate, instalarea de sisteme
de securitate, instalarea de sisteme de
comunicații cu radiofrecvență, instalarea de
sisteme de control al accesului, servicii de
informații referitoare la instalarea sisitemelor de
securitate, întreținerea și repararea de instalații
de securitate, servicii de informații referitoare
la intretinerea sistemelor de securitate, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate si siguranță.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate fizică,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2021 00353
(151) 19/01/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE,
GREATER LONDON, LONDON,
WC2R 2PG, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETII NR. 17, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HYPER+ WLD LMTD
EDTN FRESH AQUA

(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 fum[tori, 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, 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 2021 00364
(151) 20/01/2021
(732) CRINTEXIM SRL, COM. VOILA NR.

26, JUDEȚUL BRAȘOV, SAMBATA
DE JOS, BRAȘOV, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HB HANUL BRÂNCOVENESC

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 00366
(151) 20/01/2021
(732) MEGANOVA S.R.L., BULEVARDUL

GĂRII NR. 7, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

upfood

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unei
game diverse de produse cu excepţia produselor
tartinabile, brânzeturi, creme comestibile, uleiuri,
produse tartinabile pe baza de ciocolată,
înlocuitori de carne şi alternativele vegane ale
acesteia (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 comerț în spaţiu fizic și/ sau online, cu
amănuntul și/sau cu ridicata a produselor
proprii și ale terţilor cu excepţia produselor
tartinabile, brânzeturi, creme comestibile, uleiuri,
produse tartinabile pe baza de ciocolată,
înlocuitori de carne şi alternativele vegane
ale acesteia, servicii de comandă online în

domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet şi livrare la domiciliu, 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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente de către restaurante, colectare,
transport şi livrare de produse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi
furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite
de restaurant, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.

───────

(210) M 2021 00391
(151) 20/01/2021
(732) S.C. DEPA SERV S.R.L.,

(540)

REGATUL SÂNZIENELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: alb, verde 
deschis,verde închis

STR.DIMITRIE ONCIUL, NR.7,
BL. IAS, AP.13, JUD. SUCEAVA,
RĂDĂUȚI, SUCEAVA, ROMANIA
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(210) M 2021 00392
(151) 20/01/2021
(732) RESTAURANTE TRATTORIA IL

CALCIO SRL, SOS. NORDULUI
NR. 7-9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRATTORIA IL CALCIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 21.03.01;
27.05.04

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

43. Cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi.

───────

(210) M 2021 00393
(151) 20/01/2021
(732) ECO PLAST IND SRL, STR. AL.

(540)

EPIND Aducem energia
mai aproape de tine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.07; 27.05.09;
27.05.10; 01.15.03; 01.15.05

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

6. Acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice, acoperișuri de metal, care includ
celule solare, arcade din materiale metalice,
armături metalice pentru conducte, armături
metalice pentru conducte de aer comprimat,
bare de armătură din metal pentru lucrări de
zidărie, bare din oțel tubular, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
comune, bolțuri cu ureche din metal pentru
porți, bolțuri de blocare din metal, bolțuri de
blocare din metal cu bilă, bolțuri din metal, bolțuri
din metal (dispozitive de fixare), bolțuri filetate
din metal, bolțuri metalice de ancoraj, bride
metalice pentru cabluri, bride pentru cabluri,
cabine metalice insonorizate, transportabile,
cleme metalice pentru cabluri, ocheți de cabluri,
cabluri de ascensor (metalice), cabluri de
remorcare metalice, cabluri din oțel (care nu sunt
electrice), cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, și fire metalice neelectrice,

(591) Culori revendicate: gri închis (HEX
#39332e), bej (HEX #d1c0ac), maro
(HEX #87725c), portocaliu (HEX
#d59554)

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
albastru

LUNCA SIRETULUI NR. 10, BL.
M45B, SC. 3, AP. 124, SECTOR 
6,  BUCURESTI, ROMANIA
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cabluri și fire metalice neelectrice, cabluri, fire
și lanțuri, din metal, capace confecționate din
metal, capace de hidrant din metal, capace de
ventilație metalice pentru canalele de ventilație,
capace din metal, capace din metal pentru
închiderea rezervoarelor de petrol, capace
înfiletate metalice, capace metalice de acces,
capace metalice pentru canalele de scurgere,
capace metalice pentru guri de aerisire, capace
metalice pentru guri de vizitare, capace pentru
guri de acces (metalice), capace pentru guri de
acces din materiale metalice, capace pentru guri
de vizitare confecționate din metal, capace și
grătare metalice pentru guri de scurgere, capete
de furcă din metal, cârlige de ancorare din metal,
cârlige de sârmă, cârlige din metal destinate
utilizării în construcții, cârlige metalice (ușă),
cârlige metalice cu șurub, case transportabile
din metal, casete de siguranță, clădiri modulare
transportabile din metal, cleme metalice pentru
cabluri sau tuburi, coliere de metal pentru cabluri,
conducte de canalizare din metal, conducte
de ventilare (metalice), conducte de ventilare
din metal pentru clădiri, conducte din metal
inclusiv piese de legătură, conducte metalice,
conducte metalice de evacuare a apelor
pluviale, conducte metalice de refulare, conducte
metalice de scurgere, conducte metalice pentru
apă, conducte metalice pentru distribuția
lichidelor și gazelor, conducte metalice pentru
drenaj, conducte metalice pentru încălzire,
conducte metalice pentru instalații de aer
condiționat, conducte metalice pentru instalații
de canalizare (neelectrice), conducte metalice
pentru instalații de climatizare, conducte
metalice pentru instalații de încălzire central,
conducte metalice pentru instalații de ventilare,
conducte metalice pentru instalații de ventilare
și climatizare, conectori de îmbinări (de metal)
pentru conducte, conectori din metal pentru
vergele, conectori metalici pentru pardoseală și
grinde pentru pardoseală, conectori pentru tuburi
din metal, console (din metal), console din metal
utilizate pentru fixarea plăcilor, console metalice
(construcții), construcții din metal transportabile,
construcții metalice transportabile, construcții
transportabile din metal, containere cu cârlige
pentru ridicat, din metal, containere de siguranță
din metal, coturi din metal pentru conectarea
conductelor de gaze la aparatele cu gaz, cuplaje
(ansambluri) metalice pentru conducte, cuplaje
din metale pentru tubulatură, cuplaje pentru
conducte metalice, cutii metalice neelectrice
pentru cabluri, cutii metalice pentru truse de
scule (goale), dispozitive metalice de ancorat,
dispozitive metalice de închidere, distanțiere ca
elemente de construcție confecționate din metal,

distanțiere din metal pentru țevi, distanțiere
metalice, dopuri și capace metalice, fire metalice,
fire metalice neelectrice, garnituri pentru țevi
din metal (racorduri), holz șurub cârlig din
metal, încuietori metalice cu bolt, legături de
gard din metal, legături de sârmă, legături de
tensiune din metal, legături din metal pentru
manipularea sarcinilor, legături metalice, legături
metalice pentru schele, stâlpi de metal pentru
linii electrice, stâlpi de metal pentru linii electrice,
manșoane de ancorare din metal, manșoane de
conectare din metal pentru cabluri, neelectrice,
manșoane de conexiune din metal pentru
cabluri, manșoane metalice pentru susținerea
conductelor, materiale de construcții (metalice)
sub formă de foi, materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
materiale metalice pentru acoperișuri, materiale
metalice pentru construcții, materiale metalice
pentru edificare și construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, module metalice
transportabile, stâlpi din oțel, oțel sub formă
de bobine, piese metalice de racord (pentru
construcții), piese metalice pentru conducte de
gaze, platforme de lucru din metal (schele tip
turnuri), coliere metalice de prindere (pentru
conducte), racorduri metalice de expansiune,
racorduri metalice pentru cabluri neelectrice,
racorduri metalice pentru conducte, racorduri
metalice pentru conducte, racorduri metalice
pentru țevi, racorduri olandeze din metal (altele
decât vehicule), racorduri pentru conducte
metalice, racorduri pentru țevi, metalice,
racorduri rotative din metal pentru conducte,
sisteme de rafturi din metal, tuburi metalice
de ramificație, tuburi metalice de scurgere,
secțiuni tubulare din metal de socluri de fixare,
sisteme de închidere de siguranță din metal,
socluri din metal, socluri metalice de fixare
pentru stâlpi, stâlpi (piloane) cu mai multe
picioare de fixare din metal, stâlpi de delimitare
din metal, stâlpi de gard metalici cu inserție,
stâlpi de metal (părti de construcție), stâlpi
de metal pentru linii de alimentare, stâlpi de
metal pentru linii electrice, stâlpi de metal pentru
panouri de publicitate, stâlpi din metal pentru
accesarea cablurilor, stâlpi din metal pentru
conducerea cablurilor, stâlpi din metal pentru
distribuția cablurilor, stâlpi indicatori din metal,
stâlpi indicatori, confecționați din metal, structuri
metalice pentru susținerea tuburilor, structuri
metalice transportabile, structuri și construcții
metalice transportabile, structuri transportabile
din metal, supape metalice pentru controlarea
fluxului gazelor în conducte, supape metalice
pentru reglarea debitului lichidelor în conducte,
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suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi metalice pentru cabluri, manșoane
metalice pentru țevi, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea conductelor de gaze,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
conductelor de lichide, țevi și tuburi metalice,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, tije de armătură din
metal, tubulaturi metalice, tuburi de ramificare
din metal pentru conducte, tuburi din metal
pentru gaze, tuburi din oțel inoxidabil, tuburi
flexibile din metal, tuburi metalice, tuburi metalice
(produse de fierărie), valve metalice pentru
conducte de apă, valve metalice pentru conducte
de scurgere.
7. Acumulatoare hidraulice, adaptoare pentru
bobine (componente ale mașinilor industriale),
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate pentru fabricarea
stâlpilor de susținere (mașini), bobine (piese
de motoare cu combustie internă), bobine
(piese pentru mașini), bobine acționate cu
arc, bobine de aprindere electrice, bobine din
metal (piese pentru mașini), bobine pentru
furtun de aer (mecanice), bobine pentru mașini,
branșament metalic pentru conducte (piese
pentru mașini), burghie (scule cu motor),
cabluri de comandă pentru mașini sau motoare,
chei de racordare (mașini), ciocane de nituit
(scule electrice), cleme de strângere cu
șuruburi pentru conducte (piese pentru mașini),
clești pentru cabluri (instrumente), dispozitive
de comandă pentru mașini sau motoare,
comenzi hidraulice pentru mașini și motoare,
cricuri hidraulice, cricuri hidraulice montate pe
remorcă, cuplaje de siguranță (altele decât
cele pentru vehicule terestre), derulatoare de
bobine (mașini), dispozitive de acționare pentru
lifturi, dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive de ridicare, dispozitive de
ridicare a vehiculelor, dispozitive electronice de
comandă pentru motoare, dispozitive electronice
de comandă pentru servomotoare, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive hidraulice de ridicat, dispozitive
mecanice de ridicat, dispozitive pentru
marcarea drumului, dispozitive propulsoare
pentru mașini, echipamente de asamblare
pentru transportul produselor, echipamente
de ridicare pentru manipularea încărcăturilor,
echipamente pentru manipularea materialelor,
echipamente pentru prelucrarea tabletelor
semiconductoare, elemente de comandă
pneumatice pentru mașini, freze de filetat
(scule electrice), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), generatoare de

9. Acumulatori pentru energie fotovoltaică,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri),
adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale,
adaptoare pentru cabluri, alarme de siguranță,
alarme de siguranță (altele decât pentru
vehicule), alarme și echipamente de
avertizare, alimentatoare cu tensiune stabilizată,
amplificatoare de linie, aparataje de conexiuni
(electrice), aparate de comandă cu activare

înaltă tensiune, generatoare electrice care
folosesc celule solare, generatoare electrice
eoliene, generatoare pentru turbine eoliene,
motoare hidraulice, instalații hidraulice de
transport prin conducte, instalații hidroelectrice
pentru producerea energiei electrice (centrale
hidroelectrice), lame pentru scule electrice,
manșoane pentru unelte electrice, mașini
de extrudare cabluri, mașini de înfășurat
benzi pentru transformatoare, mașini pentru
așezarea conductelor, mașini pentru înfășurarea
bobinelor, mașini, mașini-unelte și scule și
aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, mecanisme de comandă pentru
mașini robotizate, mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (mașini), motoare cu
combustie internă pentru producerea energiei,
motoare electrice cu reductor de turație, altele
decât cele pentru vehicule terestre, platforme
elevatoare hidraulice, instalații pneumatice de
transport prin conducte), pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe hidraulice, pompe
hidraulice cu servocontrol, racorduri metalice
pentru instalații hidraulice, metal racorduri pentru
conducte (piese pentru mașini), racorduri din
metal pentru țevi (piese pentru mașini), port
scule (organe de mașini), scule de laminare
(mașini), scule de mână electrice, scule
de mână pneumatice, scule electrice, scule
electrice, și anume, alezoare, scule manuale
acționate în alt mod decât manual, scule
modulare (instrumente), scule pentru șlefuire
(acționate electric), scule pneumatice portabile,
șerpi electrici pentru desfundarea conductelor,
sisteme cu injecție de combustibil pentru
motoare, sisteme electrice de deschidere a
ușilor, supape acționate automat prin comandă
hidraulică, supape acționate automat prin
comandă pneumatică, supape de siguranță
(piese pentru mașini), supape hidraulice,
supape metalice de siguranță (piese de
mașini), țevi și tuburi din material plastic
(accesorii pentru mașini), torțe cu gaz (scule),
transformatoare de tensiune, transportoare
hidraulice, turbine eoliene, turbine hidraulice,
unelte electrice hidraulice, unelte hidraulice,
vinciuri cu dispozitive de blocare.
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sonoră pentru instalațiile de iluminat, aparate
de comandă pentru iluminat, aparate de
monitorizare a nivelului lichidelor, aparate de
monitorizare a oxigenului atmospheric, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice), aparate
de monitorizare a vaporilor pentru detectarea
scurgerilor, aparate de monitorizare acustică,
aparate de monitorizare electronice, altele
decât cele pentru uz medical, aparate de
monitorizare la distanță, aparate de telecomandă
pentru iluminat, aparate de telecomunicații,
aparate de telecomunicații portabile, aparate
de telecomunicații programabile, aparate de
testare pentru echipamente electronice, aparate
de verificare pentru testarea echipamentelor
electronice, aparate electrice pentru
telecomunicații, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate mobile de telecomunicații,
aparate pentru măsurarea, monitorizarea și
analiza consumului de electricitate, aparate
pentru monitorizarea consumului de apă,
aparate pentru monitorizarea consumului
de căldură, aparate pentru monitorizarea
consumului de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de gaz, aparate
pentru monitorizarea proceselor, aparate
pentru monitorizarea rețelei de alimentare
cu electricitate, aparate pentru telecomunicații
digitale, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instrumente pentru transportul energiei
electrice, aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aviziere iluminate, balanțe cu cârlig
și greutate liberă, balast electronic (balasturi)
pentru iluminat, balast pentru dispozitive de
iluminat, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balize luminoase (dispozitive de
siguranță), balize luminoase pentru siguranță
sau avertizare, bare conductoare, baterii
cu celule uscate, blocuri de alimentare
(transformatoare), blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), bobine cu rezistență electrică, bobine
de comutație, bobine de deflexie, bobine de
impedanță destinate utilizării în aparate electrice,
bobine de înaltă frecvență, bobine de inducție,
bobine de legătură pentru transformatoare de
simetrizare din cupru, bobine de reactanță pentru
limitarea curentului, bobine de șoc (impedanță),
bobine de stingere a supratensiunii tranzitorii,
bobine electrice, bobine electromagnetice,
bobine electronice, bobine în derivație, \bobine
magnetice, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
aeriene pentru curenți de valoare mare, cabluri
audio, cabluri coaxiale, cabluri coaxiale care
conțin filter, cabluri cu manșon, cabluri de

aprindere, cabluri de conectare, cabluri de
conexiune mobilă de înaltă definiție, cabluri
de curent, cabluri de fibră optică, cabluri de
împământare, cabluri de interfață electrice,
cabluri de măsură, cabluri de microfon, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, cabluri
de telecomunicații, cabluri de termocupluri,
cabluri de testare, cabluri de transmisie pentru
antena, cabluri din fibră optică, cabluri electrice,
cabluri electrice cu izolație mineral, cabluri
electrice de montare, cabluri electrice folosite
la conectări, cabluri electrice izolate, cabluri
electrice pentru echipamente de comunicații,
cabluri electrice subacvatice, cabluri electronice,
cabluri ethernet, cabluri metalice (electrice),
cabluri optice, cabluri pentru antene, cabluri
pentru baterii, cabluri pentru calculatoare, cabluri
pentru imprimante, cabluri pentru modem,
cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru testarea
prizelor de pământ (electrice), cabluri pentru
transmisia de date, cabluri pentru transmisia
semnalelor electrice, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin
cablu, cabluri prelungitoare, cabluri SCART,
cabluri și fire, cabluri telefonice, cabluri
telefonice electrice, cabluri usb, cabluri usb
luminoase, cabluri usb pentru telefoane mobile,
cabluri video, cadrane pentru mecanisme
de contorizare sau temporizare, camere de
monitorizare în rețea, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, canale de
cabluri electrice, canale pentru cabluri electrice,
capace de obiective (pentru camere), capace
de siguranță pentru prize, capace pentru
obiective, capete pentru termocuplu, celule de
energie solară din silicon cristalin, celule de
sarcină, celule fotovoltaice, celule fotovoltaice
calibrate de referință, celule reîncărcabile,
celule și baterii electrice, celule solare pentru
generarea de electricitate, celule uscate, cipuri
semi-conductoare, cleme crocodil (conectori
electrici), colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, comutatoare automate
(pentru telecomunicații), comutatoare cu cârlig,
comutatoare cu lamela, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare manuale pentru
telecomunicații, comutator cu prize de reglaj
pentru transformatoare electrice, condensatoare
de înaltă tensiune, conducte (electricitate),
materiale pentru conducte de electricitate (fire,
cabluri), conducte electromagnetice, conducte
metalice (electrice), conductoare de electricitate,
conductoare electrice, conectoare cu filet pentru
cabluri electrice, conectoare pentru cabluri
audio, conector prize (electrice), conectori
coaxiali, conectori cu fișă pentru cabluri
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electrice, conectori cu pini de uz electric,
conectori de cabluri, conectori de înaltă tensiune
pentru bujii, conectori din metal pentru cabluri
cu filet, conectori electrici izolați, conectori
electrici pentru terminale, conectori optici,
conectori pentru cabluri coaxiale, conectori
pentru cabluri electrice, conectori pentru
fibra optică, conectori tip Jack, conexiuni,
conexiuni de cablu (electricitate), conexiuni de
împământare, conexiuni electrice, contor de
rotații, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și
stării sistemelor de securitate, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
convertoare de tensiune, convertoare tensiune-
curent, cutie pentru cabluri electrice, cutii
de conexiuni electrice, cutii de joncțiune
pentru stocarea joncțiunilor de cabluri, cutii
de record, cutii de racord (electricitate), cutii
ramificație cabluri telefonice, cutii terminale
pentru conductoare electrice, detectoare de
cabluri, detectoare de tensiune, dispozitiv de
măsurare a rezistenței izolației, dispozitive cu
memorie pentru stocare, dispozitive de afișaj
electronice, dispozitive de amplificare pentru
antene, dispozitive de calibrare, dispozitive
de comandă electronică (ECG) pentru lămpi
și corpuri de iluminat cu leduri, dispozitive
de comandă pentru senzori, dispozitive
de comandă vocală, dispozitive de control
(automate), dispozitive de control al accesului,
dispozitive de decuplare termomagnetice,
dispozitive de detectare, dispozitive de
împământare, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
închidere de siguranță (electrice), dispozitive
de înregistrare radio, dispozitive de marcare
pentru cabluri electrice, dispozitive de marcare
pentru conductori electrici, dispozitive de
măsurare, dispozitive de măsurare a rezistenței,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive de monitorizare a flăcării,
dispozitive de monitorizare a temperaturii, de
uz industrial, dispozitive de monitorizare a
temperaturii, de uz științific, dispozitive de
navigație GPS, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, dispozitive de sondaj
ultrasonic, dispozitive de testare pentru tensiune,
dispozitive de verificare (monitorizare sau
control) de motoare electrice, dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei, dispozitive electrice de comandă
pentru gestiunea încălzirii, dispozitive electrice
de control pentru sistemele de irigație cu
stropitori, dispozitive electrice de semnalizare,

dispozitive electrice pentru control de la distanță,
dispozitive electronice de comandă la distanță,
dispozitive electronice de reglare, dispozitive
electronice de telecomunicații, dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu
ajutorul sistemului de poziționare globală
sau a rețelelor de comunicare celulară
articolelor pierdute, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, dispozitive mobile
de telecomunicații, dispozitive optice de
comunicare, dispozitive pentru comutarea
datelor, dispozitive pentru controlul energiei,
dispozitive pentru controlul mișcării, dispozitive
pentru localizarea cablurilor, dispozitive pentru
măsurarea capacităţii, dispozitive pentru
procesarea datelor, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
pentru transmisie video, dispozitive portabile de
navigare, dispozitive programabile de control,
dispozitive și echipament de salvare, dispozitive
totalizatoare, tablouri de distribuție (electricitate),
divizoare de tensiune, dulapuri adaptate
pentru aparate electrice, dulapuri de distribuție
(electricitate), dulapuri de distribuție electrice,
echipament laser pentru scopuri nemedicale,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
afișaj cu plasmă, echipamente de avertizare în
caz de urgență pentru autostrăzi, echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
datelor, echipamente de procesare a semnalelor
digitale, echipamente de protecție și siguranță,
echipamente de siguranță pentru prevenirea
căderii, echipamente de telecomunicații,
echipamente de telefonie prin calculator,
echipamente de testare pentru aparate
electronice, echipamente de testare pentru
aparate electronice, echipamente de transmisie
și recepție fără fir, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
pentru colectarea de date, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, echipamente
și instrumente de control (supervizare),
conductoare electrice, electrolizoare (celule
electrolitice), electrozi de celule de combustibil,
emițătoare (telecomunicații), etichete electronice
de siguranță, etichete pentru identificarea
conductoarelor electrice, fascicule de cabluri
electrice, fibre optice (filamente conductoare
de lumină), fire (electrice) din aliaje
metalice, fire metalice (electrice), fire metalice
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pentru rezistențe, fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranță,
îmbrăcăminte de protecție pentru lucru (pentru
protecție împotriva accidentelor sau lezionării),
indicatoare de ieșire illuminate, indicatoare
de siguranță, indicatoare de siguranță
(luminoase), indicatoare illuminate, instalații
de cabluri electrice, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), instrumente de monitorizare,
instrumente pentru monitorizarea traficului,
invertoare fotovoltaice, joncțiuni de cablu
(electrice), joncțiuni de cablu pentru cabluri
electrice, lămpi indicatoare pentru tablouri
de distribuție, limitatori de tensiune, linii
de întârziere a semnalelor electrice, lumini
intermitente de siguranță, manșoane de cuplare
electrică, manșoane de legătură (electrice),
manșoane de legătură pentru cabluri electrice,
manșoane de legătură pentru fibre optice,
manșoane flexibile pentru cabluri electrice,
manșoane flexibile pentru conductori electrici,
manșoane pentru cablurile cu fibră optică,
mănunchiuri de cabluri, mașini pentru distribuția
energiei electrice, materiale pentru rețeaua de
electricitate (fire, cabluri), microcontrolere de
joasă tensiune, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, mufe pentru cabluri electrice,
multiplicatoare de înaltă tensiune, panouri
de bord electrice, panouri de comandă
(electrice), panouri de conexiuni (electrice),
panouri de control pentru iluminat, panouri
de cupru pentru plăci cu circuite electrice,
panouri luminoase electrice, panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
publicitare illuminate, panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, prize cu telecomandă, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), protecții pentru prize, racorduri de
conducte (electrice), racorduri de linii electrice,
racorduri electrice, ramificații cu întrerupător
(electrice), reactoare de înaltă tensiune,
reactoare electrice, reglete pentru conexiuni
electrice, regulatoare de tensiune de inducție,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
regulatori de tensiune, relee de siguranță
(electrice), releuri de protecție pentru motoare,
rețele de telecomunicații, rezistori variabili,
scanere (echipamente pentru procesarea
datelor), selectoare de telecomunicații, semnale
de avertizare luminoase neelectrice pentru
situații de urgență, senzori de fum (dispozitive
electrice), senzori de mișcare pentru becuri
de siguranță, senzori de vibrație pentru

instalare în carcase de centrale eoliene, senzori
pentru monitorizarea mișcărilor fizice, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare, șine
manșonate, electrice, sisteme computerizate
de analiză a motoarelor de vehicule, sisteme
de alarmă antiefracție, sisteme de control
al presiunii, sisteme de control electronice,
sisteme de închidere electronice, sisteme de
inteligență artificială, sisteme de localizare
a vehiculelor, sisteme de monitorizare a
alarmelor, sisteme de operare, sisteme de
procesare de date, sisteme de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de supraveghere video, sisteme de
telefonie mobilă locală, sisteme de vizualizare
video, sisteme electronice de comandă pentru
mașini, sisteme electronice de control al
energiei, sisteme electronice de intrare, sisteme
electronice de navigație, sisteme informatice,
sisteme informatice pentru comanda vehiculelor
automate, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
sisteme și aparate pentru împământare static,
software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanță și analiză, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
mașinilor și echipamentelor de birou, software
de calculator pentru monitorizarea de la distanță
a contoarelor, software de monitorizare de
rețele tip cloud, software de telecomunicaţii,
software pentru controlul sistemelor de mediu,
de acces și de securitate pentru clădiri,
software pentru monitorizarea mediului, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software pentru sisteme de navigație GPS,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, stabilizatoare de tensiune, stabilizatoare
de tensiune în linii electrice, stabilizatoare
de tensiune static, stâlpi de antenă, stâlpi
indicatori luminoși, stâlpi pentru antene, stâlpi
pentru antene fără fir, stații de alimentare
pentru vehicule electrice, stații de control
de la distanță (electrice sau electronice),
sticlă acoperită cu conductor electric, sticlă
acoperită cu strat conductor electric, structuri
de panouri solare, suporturi pentru bobine
electrice, surse de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare de înaltă tensiune,
surse de alimentare de joasă tensiune,
tablouri de comandă (electricitate), tablouri
de contacte electrice, tablouri de control
electrice, tablouri de distribuție, tablouri de
distribuție (electricitate), tablouri de operare
și comandă (electrice), tablouri electrice de
comandă, tablouri electrice de distribuție,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, telefoane alimentate cu energie solară,
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testere de izolație, tobogane de evacuare
(echipamente de salvare), transformatoare de
curent, transformatoare de curent electric,
transformatoare de distribuție, transformatoare
de frecvență, transformatoare de înaltă
frecvență, transformatoare de înaltă tensiune,
transformatoare de linie, transformatoare de
nivel, transformatoare de rețea de alimentare
cu electricitate, transformatoare de ridicare
a tensiunii, transformatoare de tensiune,
transformatoare de tensiune capacitive,
transformatoare de tip uscat, transformatoare
electrice, transformatoare electrice (pentru
aparate de telecomunicații), transformatoare
electrice de voltaj, transformatoare
electronice, transformatoare electronice de
putere, transformatoare reductoare electrice,
transmițătoare (telecomunicații), transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală
(GPS), tuburi catodice, tuburi de emisie,
tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
tuburi electronice, tuburi fotosensibile, tuburi
redresoare, unități de conectare cu siguranță
fuzibilă, unități de monitorizare (electrice), unități
de racord (contacte electrice).
11. Accesorii de iluminat pentru exterior,
accesorii de reglaj și siguranță pentru aparate
cu apă, accesorii de reglaj și siguranță pentru
aparate de gaz, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, accesorii de
siguranță pentru aparatele de apă sau de
gaz și pentru conductele de apă sau de
gaz, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru corpuri de iluminat, accesorii
pentru iluminatul electric, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, aparate de
iluminat cu celule solare, aparate de iluminat cu
diode luminescente (LED), aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat fluorescente, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate de încălzire alimentate
cu energie solară, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranță pentru conducte
de apă), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru conducte de gaz),
aparate de supraveghere a presiunii (aparate de
siguranță pentru aparate cu gaz), aparate de
ventilație alimentate cu energie solară, aparate
decorative electrice de iluminat, aparate folosite
pentru controlul presiunii apei (dispozitive de
siguranță pentru instalațiile de apă), aparate
pentru reducerea presiunii, care fac parte din
sistemele de distribuție a apei, aparate și
instalații de iluminat, becuri de iluminat, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru

iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), capace de ventilație (părți ale
instalațiilor de aer condiționat), colectoare
de energie solară pentru încălzire, corpuri
de iluminat architectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri
de iluminat cu LED, corpuri de iluminat de
siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
architectural, corpuri de iluminat incandescent,
corpuri de iluminat industrial, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru
interior, corpuri de iluminat pentru situații de
urgență, corpuri de iluminat scenic cu halogen,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, echipament de tratare a aerului,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare
și decontaminare, echipamente portabile de
decontaminare, fitinguri de siguranță pentru
conducte de gaz, accesorii de reglaj și siguranță
pentru conducte de gaz, iluminat de siguranță,
iluminat stradal, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu diode electroluminescente (leduri),
instalații de iluminat cu fibră optică, instalații
de iluminat de urgență, instalații de iluminat
electrice, instalații de iluminat pentru exterior,
instalații de încălzire alimentate cu energie
solară, instalații pentru iluminat stradal, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, lămpi alimentate cu energie solară,
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu
leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lumini de siguranță care încorporează
un senzor activat de căldură, lumini de siguranță
ce încorporează un senzor activat la raze
infraroșii, lumini LED pentru iluminatul public,
tuburi luminoase pentru iluminat, manșoane
pentru lămpi, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, plafoniere (corpuri de iluminat), pompe
de căldură, pompe de căldură pentru prelucrarea
energiei, proiectoare de iluminat, reductoare de
presiune pentru apă (accesorii de siguranță),
robinete de închidere folosite ca dispozitive de
siguranță pentru aparate de apă, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
pentru aparate cu gaz, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de gaz, robinete de
închidere reprezentând dispozitive de siguranță
pentru aparatura din sistemele de apă, robinete
de închidere reprezentând dispozitive de
siguranță pentru aparatura sisteme de iluminat
de siguranță acționate prin celule fotoelectrice,
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sisteme de iluminat de urgență, sisteme de
tratare a apei de ballast, sisteme HVAC
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat,
supape de siguranță pentru conductele de apă,
supape de siguranță pentru conductele de gaz,
supape de siguranță pentru sisteme de apă,
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru aparatura din sistemele de
apă, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru aparatura din sistemele de
gaz, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru conductele de apă
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi fluorescente,
tuburi luminiscente, tuburi luminoase pentru
iluminat, unități de filtrare pentru osmoză inversă
(echipamente pentru tratarea apei), ventilatoare
eoliene.
17. Articole de izolare folosite la racordurile
cablurilor electrice, bare de distanțare pentru
izolatori de înaltă tensiune, bare de distanțare
pentru izolatori de linii aeriene, izolatoare pentru
cabluri, conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, conectori de
îmbinare (din cauciuc) pentru cabluri neelectrice,
conectori nemetalice pentru țevi, conectori
nemetalice pentru tuburi, cuplaje (nemetalice)
pentru tuburi, dispozitive de izolare de înaltă
tensiune, distanțiere de țevi nemetalice, fibre de
sticlă destinate utilizării la fabricarea materialelor
de izolație pentru clădiri, fibre pentru izolație,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice
(piese pentru țevi de apă rigide), garnituri de
etanșare (nemetalice) folosite la recipiente sub
presiune placate cu sticlă, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, inele de etanșare
pentru racorduri de conducte (nemetalice),
inele de etanșare pentru racorduri de furtunuri
(nemetalice), inele din cauciuc folosite ca
racorduri de etanșare pentru țevi învelișuri
de izolație pentru aparate industrial, învelișuri
industriale (izolație), izolație pentru țevi, izolatori,
izolatori de linii aeriene de înaltă tensiune,
izolatori electrici, izolatori electrici din ceramic,
izolatori electrici din mica, izolatori folosiți la
transportarea electricității, izolatori pentru cabluri
electrice, joncțiuni pentru țevi (nemetalice),
joncțiuni termocontractabile, manșoane de
cuplare nemetalice pentru țevi, manșoane de
cuplare nemetalice pentru tuburi, manșoane
de izolare pentru utilaje, manșoane de izolație
pentru linii electrice, manșoane de suport pentru
țevi (cauciuc), manșoane nemetalice pentru

furtunuri, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
manșoane pentru țevi, material izolator pentru
acoperișuri, materiale izolatoare folosite în
scopuri electrice, piese ceramice de izolare
pentru aparatele de înaltă tensiune, placă de
fibră folosită ca izolație, plăci din material
izolator folosite în fabricație, plastic extrudat
în formă de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi
utilizate în procesele de fabricație, racordare
de cilindru (etanșări), racorduri, racorduri cu cot
(nemetalice) pentru conducte flexibile, racorduri
de țeavă nemetalice, racorduri de țevi compuse
în principal din plastic, racorduri de țevi
nemetalice, racorduri de țevi nemetalice (piese
de țevi de apă rigide), racorduri nemetalice
pentru furtun, racorduri nemetalice pentru
țevi, racorduri nemetalice pentru țevi rigide,
racorduri nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru îmbinări (nemetalice) pentru conducte,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), spumă utilizată
ca izolator fonic, spumă utilizată ca izolator
termic, sticlă spongioasă folosită ca material
izolator, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
tuburi (nemetalice) pentru irigație, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru transportul lichidelor, tuburi
flexibile (nemetalice) pentru transportul mediilor
gazoase, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, tuburi flexibile pentru izolare.

35. Analiză și cercetare de piață, cercetare
computerizată de piață, cercetare de informații
de afaceri, cercetare de piață pentru publicitate,
cercetare în domeniul afacerilor, cercetare
în domeniul afacerilor și cercetare de piață,
cercetare și analiză de piață, cercetare
și studii în domeniul afacerilor, cercetarea
consumatorului, consultanță privind cercetarea
în afaceri, închiriere de echipamente pentru
puncte de vânzare electronice (ePOS), servicii
de cercetare în domeniul afacerilor, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,
servicii de cercetare și informații în domeniul
afacerilor, servicii de colectare de date privind
cercetarea pieței, 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 de racier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de racier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de aprovizionare, cumpărare şi vânzare pentru
terţi , promovarea vânzărilor, publicare de
materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare en-gros, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
informații comerciale, promovarea vânzarilor
pentru terţi , difuzare de materiale de reclama, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
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, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații
on-line pe internet, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, furnizare de
spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale intermediere
de contracte (pentru terți), marketing de
produse, marketing pe internet, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare en-
gross şi en-detail, informaţii şi consultanţă
comercială pentru consumatori, organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii, publicitate, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare, de orice tip
şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, publicitate on-line într-
o reţea computerizată sau prin alte mijloace de

37. Acoperirea conductorilor, amplasare de
cabluri, amplasarea conductelor, aplicarea
învelișurilor pentru cabluri, cablare pentru
telecomunicații în clădiri, construcția de
turnuri de telecomunicații, construcție de
conducte, construcție de sisteme de scurgere,
construcții de conducte pentru prospecțiune,
curățare de conducte de canalizare, curățarea
instalațiilor de conducte de alimentare cu
apă, dezmembrare de echipamente industrial,
închiriere de echipamente de construcții,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente de ridicat,
închiriere de echipamente de șantier, închiriere
de echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente folosite la construcția
de clădiri, închiriere de echipamente pentru
reparații, închiriere de stâlpi de aluminium,
închiriere de stâlpi de oțel, închirieri de
echipamente de săpat și excavatoare, informații
privind întreținerea echipamentului de măsurare
și de testare, înlocuirea conductelor de

comunicaţii, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse de larg consum,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, târguri, ori pe bază de
comandă prin poştă, internet, web-site sau prin
alte mijloace de comunicaţii, închiriere maşini şi
echipamente, servicii de desfacere, achiziţie de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi, licenţe
de servicii şi produse pentru terţi, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate în aer liber, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri), servicii de desfacere, regruparea în
avantajul terţilor a unor bunuri oferite altora
spre vânzare, cu posibilitatea unor vizionari
convenabile a acestora de către client, licenţe
de servicii şi produse pentru terţi, servicii de
intermediere comercială între clienţi şi prestatori
de servicii şi producatorii de bunuri, în special
în cadrul centrelor comerciale, strangerea la
un loc, în beneficiul terţilor, în cadrul unui
centru comercial sau a unui mall, a unei
varietăţi de magazine en detail, servicii de
administrare comercială, servicii oferite de un
lanţ de magazine, achiziţie de bunuri şi servicii
pentru alte întreprinderi, servicii de desfacere
(vânzare-cumpărare), servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross si en-
detail, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, toate acestea în legătură
cu produse, în principal cu cele mentionate în
clasele 6, 7, 9, 11, 17.
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canalizare, instalare de cabluri pentru acces
la internet, instalare de căptușeli tubulare
în conducte, instalare de celule și module
fotovoltaice, instalare de conducte, instalare de
conducte de gaz, instalare de conducte de
petrol, instalare de conducte industrial, instalare
de conducte, pe uscat (onshore), 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
echipament de monitorizare a încălzirii industrial,
instalare de echipamente de comunicații,
instalare de echipamente de radiotelefonie,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, instalare de
echipamente industriale sub presiune, instalare
de echipamente pentru controlul accesului fizic,
instalare de echipamente și facilități pentru
conferințe electronice, instalare de hardware și
de cabluri pentru accesul la internet, instalare
de instalații de iluminat, instalare de rețele de
telecomunicații, instalare de sisteme celulare
de comunicații, instalare de sisteme cu energie
eoliană, instalare de sisteme de comunicații
cu radiofrecvență, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, instalare
de sisteme de control al accesului, instalare
de sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locative, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locative, instalare de sisteme de gestionare
al traficului, instalare de sisteme de iluminat,
instalare de sisteme de încălzire solară, instalare
de sisteme de securitate, instalare de sisteme
de televiziune prin cablu, instalare de sisteme
electrice de iluminat și de sisteme de alimentare
electrică, instalare de sisteme informatice,
instalare și întreținere de instalații fotovoltaice,
instalare și reparare de conducte, instalare și
reparare de dispozitive pentru irigații, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, instalare, întreținere și reparare
de echipamente pentru rețele de calculatoare și
pentru tehnologia informației, instalare, reparare
și întreținere de echipament de încălzire,
instalarea de echipamente de telecomunicații
fără fir și de rețele locale fără fir, instalarea
de sisteme de detecție a focului, instalarea
sistemelor alimentate cu energie solară,
instalarea sistemelor de securitate, instalații
pentru telecomunicații, întreținere de aparate
de telecomunicații, întreținere de echipamente
de comunicații, întreținere de echipamente de
prelucrare de date, întreținere și reparare de

conducte industrial, întreținere și reparare de
dispozitive de securitate pentru echipamente sub
presiune, întreținere și reparare de echipamente
sub presiune, întreținere și reparare de instalații
de monitorizare a încălzirii, întreținere și
reparații de conducte, întreținere și reparații de
conducte de scurgere, întreținere și reparații de
echipamente de încălzit, întreținere și reparații
de sisteme de comunicații, întreținere și reparații
de sisteme de conducte, întreținere și reparații
de sisteme de împământare electrică, întreținere
și reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industrial, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, întreținerea
conductelor, întreținerea conductelor de
canalizare, întreținerea de sisteme electrice
comerciale, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, izolarea
conductelor, izolarea instalațiilor de conducte,
montare de garduri de siguranță, montare
de sisteme de stingerea incendiilor, montarea
și îngroparea cablurilor, pozare și construcție
de conducte, pozarea conductelor, renovarea
conductelor subterane, reparare de aparate
de iluminat, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, reparare de mașini
de construcție și de echipamente de
constructive, reparare sau întreținere de
echipamente de constructive, reparare și
întreținere de echipamente pentru lucrări de
terasamente, repararea mașinilor și aparatelor
de telecomunicații, repararea sistemelor de
alimentare cu gaz, repararea sistemelor de
canalizare, reparație a liniilor de înaltă
tensiune, reparații de dispozitive electrice,
reparații sau întreținere de aparate de
iluminat electrice, reparații sau întreținere
de echipamente de control al poluării apei,
reparații sau întreținere de echipamente pentru
stații de benzină, reparații sau întreținere
de echipamente și mașini de compactat
deșeuri, reparații sau întreținere de echipamente
și mașini de tocat deșeuri, reparații sau
întreținere de mașini și sisteme pentru
fabricarea semiconductorilor, service și reparare
de platforme de lucru elevatoare, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de prevenire a
incendiilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii consultative privind instalarea de
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echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
servicii de curățare a conductelor de aer, servicii
de curățare a tuburilor, servicii de instalare
a platformelor de lucru și de constructive,
servicii de întreținere a conductelor, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,
servicii de întreținere a tuburilor, servicii de
reparare a conductelor, servicii de reparații
pentru generatoare electrice și turbine eoliene,
servicii pentru repararea conductelor.

42. Analiza semnalelor de telecomunicații,
analiza sistemelor informatice, cercetare
biotehnologică în domeniul industrial, cercetare
de produs, cercetare de produse noi, cercetare
în domeniul construcției de motoare, cercetare
în domeniul construcțiilor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
cercetare în domeniul dispozitivelor de măsurat,
cercetare în domeniul energiei, cercetare
în domeniul ingineriei electrice, cercetare în
domeniul reducerii emisiilor de carbon, cercetare
în domeniul siguranței electrice, cercetare
în domeniul științei materialelor, cercetare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare

în materie de software de calculator, cercetare
privind analiza deșeurilor, cercetare privind
echipamentele industrial, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind tehnicile
de telecomunicații, cercetare privind tehnologia,
cercetare și analiză științifică, cercetare
și dezvoltare științifică, cercetare științifică,
cercetare științifică și industriala, cercetare
științifică și industrială, în special în domeniul
electricității, cercetare tehnică, cercetarea
proceselor industriale, cercetarea și dezvoltare
de produse noi, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatice, consultanță în domeniul ingineriei
telecomunicațiilor, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, consultanță în
materie de dezvoltare de sisteme informatice,
consultanță în materie de sisteme informatice,
dezvoltare de sisteme computerizate, dezvoltare
de sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, furnizare de informații privind
cercetarea științifică, găzduire de site-uri pentru
dispozitive mobile, închiriere de echipamente de
proiectare, închiriere de echipamente științifice și
tehnologice, închirieri de sisteme de prelucrare
a datelor, ingineria telecomunicațiilor, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
întreținere și actualizare de software pentru
sisteme de comunicare, laborator de cercetare,
localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din clădiri, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, monitorizare de mediu a
zonelor de depozitare a deșeurilor, monitorizare
de mediu a zonelor de tratare a deșeurilor,
monitorizare de semnale de telecomunicații,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizarea activităților
care influențează mediul în clădiri, monitorizarea
calității apei, monitorizarea controlului calității
procedurilor seismice, monitorizarea semnalelor
audio de avertizare, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
monitorizarea sistemelor de rețea, monitorizarea
stării fluidelor, monitorizarea stării lubrifianților,
monitorizarea stării uleiurilor, monitorizarea
stării utilajelor, monitorizarea structurii
clădirilor, monitorizarea terenurilor contaminate,

39. Alimentare cu apă prin conducte, distribuția
și transmiterea energiei electrice, distribuție
(transport) de apă prin conducte, distribuție de
electricitate prin intermediul cablurilor, distribuție
de petrol sau gaze prin conducte, distribuție
prin conducte și cabluri, servicii pentru distribuția
apei prin conducte, transport de combustibil
prin conducte, transport de fluide prin conducte,
transport de gaz uscat, transport de gaze prin
conducte, transport prin conducte, transportul
apei prin conducte, transportul lichidelor prin
conducte, transportul petrolului prin conducte,
ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
și livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare și ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuție,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare și
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare, toate acestea în legătură cu produse,
în principal cu cele menţionaţe în clasele 6,
7, 9, 11, 17.
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monitorizarea terenurilor contaminate pentru
identificarea prezenței gazelor, planificare
tehnică și managementul proiectelor tehnice
pentru dezvoltarea de echipamente de
iluminat, prestare de servicii de cercetare,
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de echipamente multimedia,
proiectare de aparate și echipamente
de diagnostic, proiectare de aparate și
echipamente pentru telecomunicații, proiectare
de conducte, proiectare de dispozitive de afișare
tridimensională, proiectare de echipamente
de birotică, proiectare de echipamente
pentru transportul de mărfuri, proiectare de
echipamente pentru transportul deșeurilor,
proiectare de sisteme de construcții, proiectare
de sisteme de iluminat, proiectare de sisteme
de măsurare, proiectare de sisteme de
prelucrare a datelor, proiectare de sisteme
de stocare, proiectare de sisteme electrice,
proiectare de sisteme electronice, proiectare de
sisteme informaționale, proiectare de sisteme
informaționale în domeniul managementului,
proiectare de software pentru sisteme de
operare, proiectare de utilaje specializate
folosite la fabricarea echipamentelor de
iluminat, proiectare și dezvoltare de aparate,
instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de rețele de telecomunicații, proiectare și
dezvoltare de sisteme de navigație, proiectare
și dezvoltare de sisteme fotovoltaice, proiectare
și dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă, proiectare și dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea și
monitorizarea sistemelor de energie solară,
proiectare și planificare tehnică de conducte
pentru gaz, apă și apă reziduală, proiectare
și planificare tehnică de echipament pentru
telecomunicații, proiectare și planificare tehnică
de rețele de telecomunicații, proiectarea
la comandă a bobinelor de inducție
electromagnetică, proiectarea la comandă de
transformatoare electromagnetice, proiectarea
sistemelor informatice, proiectarea specificațiilor
sistemelor informatice, realizarea de rapoarte
privind cercetarea științifică, servicii de analiză
și cercetare industrial, servicii de cercetare,
servicii de cercetare în domeniul construcțiilor,
servicii de cercetare în vederea dezvoltării de
produse noi, servicii de cercetare industrial,
servicii de cercetare informatică, servicii de
cercetare și dezvoltare, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul ingineriei, servicii de
cercetare științifică, servicii de cercetare tehnică,
servicii de consultanță în domeniul dezvoltării

tehnologice, servicii de consultanță în domeniul
sistemelor informatice, servicii de consultanță
în materie de cercetare științifică, servicii
de informații științifice, servicii de inginerie
privind sistemele de alimentare cu energie,
servicii de inginerie referitoare la proiectarea de
sisteme de comunicații, servicii de inspectare a
conductelor, servicii de integrare a sistemelor
informatice, servicii de laboratoare științifice,
servicii de monitorizare a mediului, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, servicii de monitorizare a sistemelor
informatice, servicii de proiectare pentru sisteme
de afișare în scop de prezentare, servicii
de proiectare pentru sistemele de prelucrare
a datelor, servicii de proiectare și planificare
de echipamente pentru telecomunicații, servicii
de testare a securității tehnologice, servicii
de testare pentru sisteme de alarmă și
de monitorizare, servicii pentru furnizarea de
informații tehnologice, servicii științifice, servicii
științifice și cercetare în acest domeniu, servicii
tehnologice, servicii tehnologice și cercetare în
acest domeniu, servicii tehnologice științifice,
sisteme aeropurtate de monitorizare de la
distanță pentru explorarea mediului, sisteme
aeropurtate de monitorizare de la distanță
pentru explorări științifice, studii de fezabilitate
a sistemelor informatice, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
testare, analiză și monitorizare a semnalelor
de telecomunicații, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune.

───────

(210) M 2021 00394
(151) 20/01/2021
(732) SC HAR MASTER FOOD SRL,

STR. PLOPILOR NR.A1C, SPATIU
COMERCIAL NR.1, JUD CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

BOIERUL LA FLORENTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurante (servirea mesei).

───────
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(210) M 2021 00406
(151) 21/01/2021
(732) LUXURA ELITE CLUB, SAT

DUMBRĂVIŢA, COMUNA
DUMBRĂVIŢA, STR. BARCELONA,
NR. 3, BLOC B2, ETAJ P,
APARTAMENT SAD 5, JUDEȚ
TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LUXURA FOR THE WOMAN
WHO DESERVES IT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 17.02.04

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

M4 NR. 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

THK

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

35. Servicii de agenție de import cu măști de
protecție respiratorie, servicii de agenție de
import cu produse electronice si electrice, servicii
de agenție de import cu jucării, servicii de
agenție de import cu echipament sportiv, servicii
de comerț online, servicii de comert en detail,
servicii de comerț en gros.

───────

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

(210) M 2021 00407
(151) 21/01/2021
(732) THK THEO KITE SRL, STRADA
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(210) M 2021 00440
(151) 21/01/2021
(732) ADAMA AGRICULTURAL

SOLUTIONS SRL, SOS.
BUCUREŞTI-NORD NR. 10,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CLADIREA O21, ETAJ 6, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

AgroPedia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

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

9. Programe pentru calculatoare, descărcabile.
38. Comunicare prin bloguri online, trimitere
de mesaje prin intermediul unui site web,
transmitere și distribuție de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, furnizarea
accesului la baze de date electronice online,
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.
42. Furnizare de informații on-line, dintr-o bază
de date electronică sau de pe internet, în
domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
informații și rezultate privind cercetarea științifică
dintr-o bază de date online cu funcție de căutare,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 00647
(151) 28/01/2021
(732) PREMIUM GUARD SECURITY

(540)

PREMIUM GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
24.01.05

(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.

───────

(591) Culori revendicate: verde (#73bf45),
negru (#292424), gri (#c6bcba)

SRL, STRADA ILIE CRISTEA 
NR. 1, AP 2, JUD. BIHOR, 
ORADEA,  BIHOR, ROMANIA
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(210) M 2021 00817
(151) 03/02/2021
(732) SC BLACK DRAGON GUARD

(540)

BLACK DRAGON GUARD

(531) Clasificare Viena:
04.03.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.24;
24.01.05; 24.01.09

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

39. Servicii de transport securizat de
bunuri,valori şi persoane.
45. Servicii de pază și protecție a obiectivelor,
bunurilor, valorilor și persoanelor, servicii de
gardă de corp, consultanţă în domeniul de pază
şi securitate.

───────

SRL, STR. REPUBLICII NR. 67,
PARTER, SC.A, AP. 3, JUD. 
BIHOR,  MARGHITA, 415300, 
BIHOR,ROMANIA



Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit) 
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 06/2021
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2020 04886
14/07/2020 MARIAN PETCU SMART BUROV FORMULA

BY ADYA GREEN PHARMA
15

2 M 2020 05006 20/07/2020 THOR IT SRL NAVIGPS 15
3 M 2020 05142 22/07/2020 DR-HEART S.R.L. DR. HEART 16

4 M 2020 05398
01/08/2020 ALEZZI BEACH RESORT

SRL
ALEZZI Infinity RESORT &
SPA

16

5 M 2020 05594
10/08/2020 CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L.
GastroXperience 17

6 M 2020 05652 12/08/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL FloteAuto 18

7 M 2020 05657
12/08/2020 QUALITY CONTROL

CONSULTING SRL
Safe & Clean 19

8 M 2020 05720
13/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
20

9 M 2020 05723
13/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
vala VADUL LAPTELUI 23

10 M 2020 05815 18/08/2020 GLOBAL RECORDS SRL
NOPARTYBOYS OCULT
MEDIA SRL

WEATHER WAY 24

11 M 2020 05902
21/08/2020 DOWNTOWN BARBERSHOP

SRL
downtown BARBER SHOP
cuts & spirits EST. 2016

25

12 M 2020 05968

25/08/2020 PT INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK

Indomie Noodles Fidea de
preparare rapida Gust de Pui
Chicken Flavour

26

13 M 2020 05969 25/08/2020 PT INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK

Indomie Noodles Fidea
de preparare rapida Gust
de legume Mediterane
Mediterranean Vegetable
Flavour

26

14 M 2020 06024 26/08/2020 EMPENDO DISTRIBUTION
SRL

Dolce Frutto FABRICAT
ÎN MOLDOVA PRODUS
NATURAL 100%

27

15 M 2020 06104 29/08/2020 LAND-VEST-STRADA S.R.L. PROPRIETATEA TA 28

16 M 2020 06173
01/09/2020 BUNGE ROMANIA SRL Unisol Ulei de primă presă cu

ierburi aromatice
29

17 M 2020 06488 14/09/2020 DOKUMETI SRL Serex TIPOGRAFIE 29
18 M 2020 06509 15/09/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN

PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE SKANDENBERG -
ARMWRESTLING

30

19 M 2020 06607 18/09/2020 GONUM NARN EVENTS SRL 30
20 M 2020 06690 22/09/2020 MIHAI-GIGI SÎRBU BETTA CLUB ROMÂNIA 30

21 M 2020 06727
23/09/2020 TITLURI QUALITY SRL CE SE ÎNTÂMPLĂ

DOCTORE?
30

22 M 2020 06728
23/09/2020 WEB EDITING

DEVELOPMENT SRL
PROMOTOR 31
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23 M 2020 06729
23/09/2020 WEB EDITING

DEVELOPMENT SRL
LIGA BUNĂ 1X2 32

24 M 2020 06737 23/09/2020 RADU CARMEN Callias 32

25 M 2020 06762
24/09/2020 VERNA REST COMPLEX

SRL
eatnow 33

26 M 2020 06763
24/09/2020 VASILE ENE

MARILENA ENE
Crama Strehan 33

27 M 2020 06769 24/09/2020 CALIPSO S.R.L. TEACUP 33
28 M 2020 06971 30/09/2020 S.C. PAPERPLANE S.R.L. CARTEA CU MOȚ 33

29 M 2020 06990
01/10/2020 SCOALA DE SAVOARE CHOCO E'BON BY

PRECIOUS PATISSERIE
34

30 M 2020 07122 06/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO MICRO TOUCH 36
31 M 2020 07127 06/10/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Voluntari povestea mea 36
32 M 2020 07141 07/10/2020 OANA-MARIA JITARU BRASOV CUP TENNIS BCT 37
33 M 2020 07155 07/10/2020 ANDREI BERCOVICI LUVAND 37

34 M 2020 07181
08/10/2020 ELECTROPUTERE PARC

S.R.L.
ELECTROPUTERE MALL 37

35 M 2020 07201 08/10/2020 ROMAQUA GROUP SA ROMAQUA GROUP 39

36 M 2020 07213
09/10/2020 BRAND EMOTION SRL BUCHAREST BUSINESS

WEEK
41

37 M 2020 07253
12/10/2020 S.C. DACOREX COM SRL DACOREX punem baza în

construcții
42

38 M 2020 07257 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD RG 53/63 43
39 M 2020 07260 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD MG21 43
40 M 2020 07262 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD MI 41/53 Pro 44
41 M 2020 07265 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD OS 25/30 Pro 44
42 M 2020 07266 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD SA 1200 45

43 M 2020 07289
13/10/2020 ANDREEA-MARIA STOICA aparte PÂINE ȘI BUNĂTĂȚI

EST 19
45

44 M 2020 07307
14/10/2020 COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA
huzur lapte bun. şi e destul 47

45 M 2020 07308
14/10/2020 COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA
huzur lapte bun. şi e destul 47

46 M 2020 07313 14/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. CARPATINA 48

47 M 2020 07535
20/10/2020 ALLURE COSMETIC

SURGERY SRL
ANGELICA BANU
CHIRURGIE ESTETICĂ

49

48 M 2020 07558 21/10/2020 OTP BANK ROMANIA S.A. OTP Antreprenoriat Gratuit 49

49 M 2020 07575
21/10/2020 SC NEW CONCEPT LIVING

SRL
New Concept Living 51

50 M 2020 07597 22/10/2020 CRISTIAN TUDOR ION 360 Real Estate 51
51 M 2020 07662 23/10/2020 MECANISMO GROUP SRL A t amdetradus.ro 52

52 M 2020 07707
26/10/2020 BLUESET IMPEX SRL food - mall.ro PROASPAT.

AVANTAJOS. SIMPLU
52

53 M 2020 07774 28/10/2020 ASOCIAȚIA GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA
OAȘULUI

Fructe eco de Oaș 54

54 M 2020 07806 29/10/2020 OMEGA ART SRL KONTRABAND BRASOV 54
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55 M 2020 07889
01/11/2020 DAN CIPRIAN BORBEI RESTAURANT LOREN'S &

DELIVERY
55

56 M 2020 07919 02/11/2020 IRINA MANIUC D Dienergy Design 55
57 M 2020 07935 03/11/2020 SC BRUMICO SRL Select SHOP 56
58 M 2020 07978 02/03/2001 Italian Coffee Holdings Ltd CAFFÈ NERO 56

59 M 2020 08015
05/11/2020 VOILA A.S. S.R.L. Voila Mamaia The Classic

Hotel
57

60 M 2020 08067 24/12/2020 MTM ORGANIC FOREST MEZUM 57

61 M 2020 08225 13/11/2020 BLANCO WELLNESS
GROUP SRL

GRILL & BEER BLANCO
2020 ORIGINAL CONCEPT
BEST PRIME MEAT

57

62 M 2020 08271 16/11/2020 DOR PROPERTIES SRL city gardens 58
63 M 2020 08285 16/11/2020 PRODALIM BUNU'ITU PRODUS LOCAL

-ARAD Prodalim FONDAT
1991

58

64 M 2020 08298 27/11/2020 S.C. GOOD MEAT YXY SRL CARMANGERIA
DOMNEASCA Mananci ca pe
vremuri, Traiesti sanatos!

59

65 M 2020 08303 17/11/2020 SIMION-DAN CALINA ÎMI PASĂ DE SECTORUL 4 59
66 M 2020 08307 17/11/2020 BEM RETAIL GROUP SRL YAMAMOTO 59

67 M 2020 08309
17/11/2020 CORPORACION HABANOS

S.A.
FLOR DE JUAN LOPEZ
HABANA

61

68 M 2020 08319 17/11/2020 CEZAR-CĂTĂLIN ŞLINCU Hornar de Bucovina 61

69 M 2020 08370
14/12/2020 FLORIN BODOGA BRIDGE BLUE

CONSULTANCY
62

70 M 2020 08461
29/12/2020 ASOCIATIA UNSTOPPABLE

SPORT CLUB
Unstoppable SPORT CLUB 64

71 M 2020 08486 23/11/2020 RODRIGUE KIOKO Vanilissimo 65
72 M 2020 08499 24/11/2020 SC OPEN OPTIC SRL CLAR OPTIC 65
73 M 2020 08500 24/11/2020 CORNEL GEORGE COMSA CASCADE CAR WASH 66
74 M 2020 08501 24/11/2020 JUSTIN PHARMA SRL Justin Pharma 66

75 M 2020 08502
24/11/2020 SC BURSA ROMANA DE

AFACERI SA
CD CITIZEN DIPLOMACY 67

76 M 2020 08503 24/11/2020 MERCADO SRL AMATE 67

77 M 2020 08505
24/11/2020 SC GIOVANI CONSTRUCT

SRL
GIOVANI CONSTRUCT
impreuna sustinem viitorul

68

78 M 2020 08507 24/11/2020 ADRIAN POPESCU Qeno 68

79 M 2020 08508
24/11/2020 PIRAMID INTERNATIONAL

SRL
Atifco 1990 75

80 M 2020 08509 24/11/2020 DANIEL-LIVIU DICULESCU gemevo 77

81 M 2020 08512
24/11/2020 J'AI BISTROT CUISINE SRL JAM SESSIONS PRODUSE

ARTIZANALE MADE WITH
87

82 M 2020 08513 24/11/2020 CRISTINA CHINTOIU Ebruli 88

83 M 2020 08514
03/12/2020 MIRCEA-BOGDAN PETRE MACHINEMAN CHALLENGE

MORE THAN A RECORD
89

84 M 2020 08515 24/11/2020 HAPPY DISTRIBUTION SRL Happy Tail 94

85 M 2020 08516
24/11/2020 LEGUME-FRUCTE ROUA

COOPERATIVA AGRICOLA
r 94
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86 M 2020 08518
24/11/2020 LEGUME-FRUCTE ROUA

COOPERATIVA AGRICOLA
UN STROP DE VIATA 97

87 M 2020 08519
07/12/2020 S.C. CABO DECOR INVEST

S.R.L.
CABO 99

24/11/2020 FUNDATIA DAN
VOICULESCU PENTRU
DEZVOLTAREA ROMANIEI

INOVALIMENT 99

89 M 2020 08522
24/11/2020 TRUSTHEAD SERVICES

SRL
What If Things Go Well 100

90 M 2020 08527 24/11/2020 CARETTA S.R.L. caretta 101
91 M 2020 08528 24/11/2020 BLOO DESIGN TRADE SRL DRESSINGZ 104
92 M 2020 08529 24/11/2020 CAFETERIA DALIANO SRL DALIANO 105

93 M 2020 08530
25/11/2020 EURO UNELTE TRADING

SRL
EuroUnelte 106

94 M 2020 08536 25/11/2020 BEST RIDE SRL PLAYXTREME 106
95 M 2020 08540 25/11/2020 EDUARD CIOROAGA RecoMedica 111
96 M 2020 08541 25/11/2020 VLAD-PAUL BIZO BIZO BROSPAN 111
97 M 2020 08542 25/11/2020 VLAD-PAUL BIZO BIZO EXPRESS FOOD 112

98 M 2020 08543
25/11/2020 LUCIA-ANA-MARIA

MUNTEAN
SHOW-OFF 112

99 M 2020 08546
25/11/2020 S.C. LA SERATTA

CELEBRATIONS S.R.L.
BOON by La Seratta 113

100 M 2020 08554
02/12/2020 ALEX MIHAI DOSPINESCU

STEFANUT STANGA
LEGALZIC 113

101 M 2020 08563 25/11/2020 ALIA S.A BIG NOU CRAIOVITA NOUA 114

102 M 2020 08565
25/11/2020 SC ETNO FOLCLOR MEDIA

SRL
SĂNĂTATE ÎNAINTE DE
TOATE

114

103 M 2020 08584 25/11/2020 DROPY STORE SRL PABLO 115

104 M 2020 08621
26/11/2020 UNIVERSITATEA TIBISCUS

DIN TIMISOARA
UNIVERSITATEA TIBISCUS 116

105 M 2020 08622
26/11/2020 SENIOR SOFTWARE

AGENCY SRL
trada 117

106 M 2020 08623 26/11/2020 INFACO VINUL LUI VASILE 119
107 M 2020 08624 26/11/2020 ITALINVEST 2000 LA SALUMERIA ALIMENTE

ORIGINALE ITALIENE
Marketing Italian Food Top
Quality

119

108 M 2020 08625 26/11/2020 INFACO VINUL LUI ION 121

109 M 2020 08629
27/11/2020 SOFT ART HOME DESIGN

SRL
Home Style 121

110 M 2020 08632
27/11/2020 FABRICA DE CABINE FOTO

SRL
DOZO 122

111 M 2020 08634 27/11/2020 SC PREMIER COM SRL nativo 123
112 M 2020 08635 27/11/2020 MARTELINO SHOES SRL MARTELINO 124

113 M 2020 08636
27/11/2020 WHITELAND IMPORT

EXPORT SRL
Marama Domniței 125

114 M 2020 08637 27/11/2020 Deutsche Telekom AG MyTelekom 127

88 M 2020 08520
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115 M 2020 08638
27/11/2020 SC LOOP PRODUCTIONS

SRL
INDI 127

116 M 2020 08639
27/11/2020 SC MAJESTO PREMIUM

SRL
majesto 128

117 M 2020 08640 27/11/2020 F.A.M TOP QUALITY S.R.L Ondina Concept 128

118 M 2020 08641
27/11/2020 ALIN SERVICE DROBETA

SRL
iPiesa.ro 129

119 M 2020 08642 27/11/2020 HENZEL ANAMARIA
DANA PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

FLUENT 129

120 M 2020 08646
27/11/2020 SAMSUNG ELECTRONICS

CO.,LTD.
Samsung The Premiere 130

121 M 2020 08647
27/11/2020 RATIONAL INTELLECTUAL

HOLDINGS LIMITED
POKERSTARS 130

122 M 2020 08648 27/11/2020 SHENG BUSINESS SRL Sheng 132

123 M 2020 08649
27/11/2020 RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL
MEGA GROW 133

124 M 2020 08650
27/11/2020 CRISTIAN VIRGIL ZIMA 7th Nature fiecare zi este o zi

bună
134

125 M 2020 08652
27/11/2020 BIOTEHNOS SA PhysioOne Holistic Medicine

& Sport Therapy
134

126 M 2020 08653 27/11/2020 UBIX ON DEMAND SRL Alo da 135

127 M 2020 08654
27/11/2020 S.C. IRMAR CONSULTING

S.R.L.
Augusta Consulting 135

128 M 2020 08655 27/11/2020 DASIGUR SRL dasigur Soluția planurilor tale 136
129 M 2020 08656 27/11/2020 MASTER LEARNING SRL Master Class Academy 136
130 M 2020 08659 27/11/2020 AQUA BILBOR S.R.L. AQUA ROCA 137
131 M 2020 08660 27/11/2020 DORIN-PETRU SILEA Minneto 137

132 M 2020 08661
18/12/2020 23H ONLINE TECH SRL

ALIN VELICU
23h EVENTS 138

133 M 2020 08663 27/11/2020 EJOBS GROUP SRL Salario Salarii la vedere 138

134 M 2020 08664
28/11/2020 ANNABELLA S.R.L. NĂSCUT ȘI CRESCUT ÎN

ROMÂNIA
139

135 M 2020 08665
28/11/2020 SC. LAUMAR CONSULTING

SRL.
GreatEars 142

136 M 2020 08666 28/11/2020 ADINA MIHAELA SARBU shriya.ro 143

137 M 2020 08667
28/11/2020 MAGIC MOMENTS FOR

YOU SRL
DepozitulCasei 143

138 M 2020 08668
28/11/2020 S.C. PRODCOM SICASAU

S.R.L.
SIK group 144

139 M 2020 08672
29/11/2020 ASOCIAȚIA VEGANILOR DIN

ROMÂNIA
FunKink Burgers 145

140 M 2020 08673
30/11/2020 S.C. NUTRI-GIRO VSM

S.R.L.
Darurile prepeliţei 147

141 M 2020 08674
30/11/2020 S.C. CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
DARUL CĂRŢII 150

142 M 2020 08675 30/11/2020 S.C. SRQ IDEA S.R.L. TETONQ 154
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143 M 2020 08676
30/11/2020 S.C. FITERMAN PHARMA

S.R.L.
HEMOROFIX 159

144 M 2020 08677
01/12/2020 ELOGISTICS

CORPORATION SRL
ELOG 160

145 M 2020 08678 01/12/2020 PRITAX INVEST SRL FAIN 160
146 M 2020 08680 01/12/2020 AGROSEL SRL Eden 161
147 M 2020 08681 02/12/2020 ALIAT INVEST SRL Cămara de acasă 161
148 M 2020 08683 02/12/2020 SICPAST SRL Széki házilaska Tăiţei din Sic 162
149 M 2020 08684 02/12/2020 IRIKA KNITTING S.R.L. irika knit happens 162
150 M 2020 08686 02/12/2020 SC TERAPIA SA Pa gripă ! Pa răceală ! 163
151 M 2020 08687 02/12/2020 SC TERAPIA SA Un duo campion ! 164

152 M 2020 08688
02/12/2020 SC TERAPIA SA Fiecare pas te duce mai

departe
165

153 M 2020 08689
02/12/2020 SC TERAPIA SA Răcit sau gripat ? Acţionează

şi ai scăpat !
167

154 M 2020 08690 02/12/2020 IOAN CRISTEA generația lui John 168

155 M 2020 08691
02/12/2020 SC SELGROS CASH &

CARRY SRL
FRANCESCA DE MASSI 168

156 M 2020 08692 02/12/2020 SC DREAM TAXI SERV SRL papa dream 169
157 M 2020 08694 02/12/2020 MATEI D.SILVIU PFA FRAȚII MATEI 169
158 M 2020 08696 02/12/2020 SORIN RAIA MASKEDEMOJI 170

159 M 2020 08699
02/12/2020 DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA SRL
CLIPA 170

160 M 2020 08700
02/12/2020 DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA SRL
SARUT 170

161 M 2020 08701 02/12/2020 MARY-LAVINIA SAIKALY DON RICCO Chicken Lovers 171
162 M 2020 08702 02/12/2020 MARY-LAVINIA SAIKALY DON RICCO Chicken Lovers 171

02/12/2020 ASOCIATIA POVESTEA MEA
SRL

Asociația PovesteaMea
Zâmbet pentru suflet!
www.povesteamea.ro

172

164 M 2020 08706
02/12/2020 BOGDAN-ANDREI

DEACONESCU
DYA FASHION 172

165 M 2020 08707 02/12/2020 SC ACUBOND FATADE SRL ACUBOND www.acubond.ro 173
166 M 2020 08708 02/12/2020 DAAC-ECO-PLANT S.R.L. DAAC 173
167 M 2020 08709 02/12/2020 NOVUS CAPITAL SRL conceptul student + 174
168 M 2020 08710 02/12/2020 VLADISLAV ZDROBĂU GMD 175

169 M 2020 08711
02/12/2020 ORGANIC GARDEN

SYSTEM SRL
CULMEA FRUCTELOR 176

170 M 2020 08713
02/12/2020 BURSA DE VALORI

BUCUREȘTI SA
Own the future. Invest in it. 177

171 M 2020 08716 02/12/2020 DANTIST SRL KRONSTADT DENT 177

172 M 2020 08717
02/12/2020 BURSA DE VALORI

BUCUREȘTI SA
Punem viitorul înainte. 177

173 M 2020 08719 02/12/2020 IOAN MARIUS BORSA ITHAX CONTROL & SAFETY 177
174 M 2020 08721 02/12/2020 S.C. LOCASIGA S.R.L. ALTAI 178

175 M 2020 08739
03/12/2020 B & L CONSTRUCT S.R.L. TURNATORIE CLOPOTE

BLOTOR
179

163 M 2020 08705
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176 M 2020 08740 03/12/2020 B & L CONSTRUCT S.R.L. BLOTOR 180
177 M 2020 08755 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

PROFIT ASIGURARE DE
VIATA

180

178 M 2020 08777
04/12/2020 GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) SRL
Fain&Simplu 180

179 M 2020 08829 23/12/2020 STIMPEX S.A. 98+NanoActiv 181

180 M 2020 08838
08/12/2020 RAZVAN-ALEXANDRU

PELMUS
DRACULA Fun Park 181

181 M 2020 08847
10/12/2020 MAGENTA CONSTRUCT

SRL
TOMIS VILLA Grand Resort 182

182 M 2020 08848
10/12/2020 MAGENTA CONSTRUCT

SRL
TOMIS VILLA 184

183 M 2020 08849
10/12/2020 MAGENTA CONSTRUCT

SRL
grandresort.ro 187

184 M 2020 08851
08/12/2020 ATELIERUL DE SALTELE

SRL
Atelierul de saltele 189

185 M 2020 08853 09/12/2020 S.C. SOLIS FARMA S.R.L. SOLIS FARMA 189
186 M 2020 08854 08/12/2020 S.C. SINTOFARM S.A. NEVRALGIO 194

187 M 2020 08863
08/12/2020 LAVINIA MADALINA

AMATIESEI
BOA SHOP & ACADEMY 194

188 M 2020 08865
08/12/2020 SOCIETATEA ROMANA DE

ENDOCRINOLOGIE
Societatea Română de
Endocrinologie SRE

195

189 M 2020 08866 08/12/2020 SMITHFIELD ROMANIA
S.R.L.

Preparate cu Semnătură
Steak House comtim Din
tradiția familiei tale!

196

190 M 2020 08867 08/12/2020 BLANCRIS SRL Blancris 196
191 M 2020 08868 08/12/2020 MATEMANIE SRL matemanieplus.ro 197
192 M 2020 08869 08/12/2020 BISTRO LE DOME SRL Le Dôme 197

193 M 2020 08870
08/12/2020 GOODZYLLA WORLDWIDE

SRL
goodzylla Something BIG is
coming your way

198

194 M 2020 08872
08/12/2020 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
KENT SENSIO 199

195 M 2020 08873 08/12/2020 CARTLINE TECH CARTLINE TECH 199
196 M 2020 08876 08/12/2020 SODINAL SRL ZYMOROUGE 199
197 M 2020 08877 08/12/2020 MIHAELA-EDITH HARDAN IL VOLO gioia di vivere 200

198 M 2020 08879
09/12/2020 SOFTFORBIZ SRL SOFT4BIZ shaping the happy

workplace
200

199 M 2020 08880 09/12/2020 ROMCHIM PROTECT SRL GeMIX Technology 201
200 M 2020 08881 09/12/2020 DEALXLINK SRL Dealxlink 202

201 M 2020 08882
09/12/2020 APULUM INVESTMENTS

SRL
APULUM RESIDENCE 203

202 M 2020 08883
14/12/2020 MIHAI-VIRGIL MOISEI CV CLARUS VISION what

you see matters
204

203 M 2020 08884 09/12/2020 MAIDAN EVENTS SRL Fezandate de Moșie 209

204 M 2020 08885
14/12/2020 MIHAI-VIRGIL MOISEI OPTILAB advanced edging

solutions
209
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205 M 2020 08886
09/12/2020 MARIUS - CONSTANTIN

NICULAE
EWWE 214

206 M 2020 08887 09/12/2020 TREK TOR SELL SRL TREK TOR 215
207 M 2020 08888 09/12/2020 VINEXPORT SA FOCSANI FOCUL VIU 216

208 M 2020 08889
09/12/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
Focus la prima oră 216

209 M 2020 08890 09/12/2020 VINEXPORT SA FOCSANI VINCERO 220

210 M 2020 08891
09/12/2020 SC OMNICOVER BUSINESS

SRL
GNR market 220

211 M 2020 08892 09/12/2020 PROFI ROM FOOD S.R.L cassa 220

212 M 2020 08893
09/12/2020 VINEXPORT SA FOCSANI VINEXPORT TERRA

VULCANICA
222

213 M 2020 08895 09/12/2020 ELSE SRL formota 223
214 M 2020 08898 09/12/2020 SC NANBAO IMPEX SRL Twins 224

215 M 2020 08899
09/12/2020 LOGI BIC SRL fabrikart mobilier de inspiraţie

calculată
225

216 M 2020 08900 09/12/2020 ALI KOK Pantep 225

217 M 2020 08903
09/12/2020 S.C. GREEN DAY

DISTRIBUTION S.R.L.
Green Day Candle 226

218 M 2020 08904 09/12/2020 VALENTIN ZANFIR Subcarpati Trail Run 226

219 M 2020 08905
09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
cassa wash 226

220 M 2020 08906
09/12/2020 S.C. ZAMBETE DELICIOASE

S.R.L.
Zambete dulci 228

221 M 2020 08908 09/12/2020 DIVERSPOL SIDE S.R.L. DIVERSPOL 229
222 M 2020 08909 09/12/2020 DARER PRESCOM SRL ReBoxed 230
223 M 2020 08910 09/12/2020 SEDA INVEST SRL RS RED SQUARE 230
224 M 2020 08911 09/12/2020 IOANA-MARIA MOLDOVAN Jupâneasa 231
225 M 2020 08914 09/12/2020 SAFE FUTURE VISION SRL Casa Odobescu 231

226 M 2020 08915
09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
profi SUPER 232

227 M 2020 08916 09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD profi CITY 236

228 M 2020 08917
09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
profi GO 239

229 M 2020 08918
09/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
profi LOCO 243

230 M 2020 08919 09/12/2020 FINE WINE LACERTA S.R.L. LACERTA Cuvée X 247

231 M 2020 08920
10/12/2020 SC KIDS DECOR SYSTEM

SRL
KIDS DECOR 248

232 M 2020 08922
10/12/2020 S.C. AYT LIDER GRUP

S.R.L.
Pașa 248

233 M 2020 08923
10/12/2020 S.C. BLUE ACQUA MARINE

S.R.L.
LA PAPA'S CASA
GRATARULUI

249

234 M 2020 08924
10/12/2020 MARIUS CRISTIAN STOICA

DRAGOS STOICA
Livada Aurie 249

235 M 2020 08925 10/12/2020 AVINCIS VINURI S.R.L. AVINCIS OLT DE VIE 250

236 M 2020 08926
10/12/2020 SC AMENAJARI SI DOTARI

HORECA SRL
adHoreca from kitchen to
table

250
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237 M 2020 08927
08/01/2021 ANDREI IOAN MAXIM

RALUCA IOANA MAXIM
Progressive Legal Thinking 253

238 M 2020 08928 10/12/2020 SC ELECTRONIC LIVE SRL Gorsun 253

239 M 2020 08929
10/12/2020 INTEROPTIK SRL Interoptik OPHTHALMIC

LENSES
255

240 M 2020 08931 10/12/2020 INFRA METEO SRL STOPICE 255
241 M 2020 08932 10/12/2020 THE ICONIC ESTATE S.A. RHEINEXTRA MAGNIFIQUE 255
242 M 2020 08933 10/12/2020 INTEROPTIK SRL Aveo OPHTHALMIC LENSES 256
243 M 2020 08934 10/12/2020 INTEL CORPORATION Creează ceva minunat 256

244 M 2020 08935
10/12/2020 GNAT AND COMPANY

LIMITED
CHINA TANG 259

245 M 2020 08937
10/12/2020 RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL
PREȚUIM MUNCA TA! 260

246 M 2020 08938
10/12/2020 RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL
APRECIEM MUNCA TA! 260

247 M 2020 08939 10/12/2020 DENTOCALM SRL DentoCalm 261

248 M 2020 08940
10/12/2020 SMART NUTRACEUTICAL

S.R.L.-D
youbio 261

249 M 2020 08941
10/12/2020 AUREL BUNEA Agrobun Cultivăm împreună

succesul!
262

250 M 2020 08942
10/12/2020 ROSCA LAURENTIU

TIGAERU
Quasar & Co. 262

251 M 2020 08943
10/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one MAMAIA 263

252 M 2020 08944 10/12/2020 CRISTDAR SRL CRISTDAR 264
253 M 2020 08945 10/12/2020 DAN STURZA SKIN GOALS BEAUTY 264

254 M 2020 08946
10/12/2020 SC FERGUSON BUILDING

CONCEPT SRL
SATU MUSCELEAN 265

255 M 2020 08947 10/12/2020 LIVIU-CĂTĂLIN MITITELU LIVIU GUŢĂ 265

256 M 2020 08948
10/12/2020 S.C. VALCOM CONSTRUCT

S.R.L.
VALCOM residence 267

257 M 2020 08949
10/12/2020 S.C. ONE UNITED

PROPERTIES S.A.
one FLOREASCA CITY 269

258 M 2020 08950
10/12/2020 S.C. SFM MEDIA TECH

S.RL.
Simfonica 270

259 M 2020 08952 10/12/2020 SODINAL SRL ZYMOCLAIRE 270
260 M 2020 08955 10/12/2020 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

JOHN PLAYER GOLD LEAF 270

261 M 2020 08956 10/12/2020 SODINAL SRL ZYMOVARIETAL AROMA 271

262 M 2020 08957
10/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
cassa EXPERT 271

263 M 2020 08958
11/12/2020 GABRIELA - IOANA STATE Mai mult decat un dulce by

Ana State
273

264 M 2020 08960 11/12/2020 MURESENILOR 12 S.R.L JUGEN 275

265 M 2020 08961
11/12/2020 BOGDAN-MIHAI FISCHER Balonescu PARTY SHOP &

MORE
276
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266 M 2020 08962
11/12/2020 REWE Romania S.R.L. MEMORIA GUSTULUI CU

HANUL BOIERESC
277

267 M 2020 08963 11/12/2020 FLORIN SANDU TRONCA totemdigital.ro 278

268 M 2020 08964
11/12/2020 NORD VEST PACK

PRODUCTION SRL
Casa Office 278

269 M 2020 08965 11/12/2020 SC SERVER CONFIG SRL S SERVER CONFIG OUTLET 281

270 M 2020 08966
11/12/2020 SC SERVER CONFIG SRL S SERVER CONFIG

PREMIUM REFURBISHED
281

271 M 2020 08967 11/12/2020 SC SERVER CONFIG SRL S SERVER CONFIG 281

272 M 2020 08968
11/12/2020 CLINICAL TRIAL CENTER

SRL
Clinical Trial Center 282

273 M 2020 08969
11/12/2020 S.C. SERVE CEPTURA

S.R.L.
3 PENTRU VIN 282

274 M 2020 08970 11/12/2020 S.C. SODINAL S.RL. ARABIFIX 282
275 M 2020 08971 11/12/2020 S.C. SODINAL S.R.L. FERMACTIVE 283
276 M 2020 08972 11/12/2020 ANDRIY DIVENKOV APPACE 283
277 M 2020 08973 11/12/2020 S.C. SODINAL S.R.L. TANIVIN 284
278 M 2020 08974 11/12/2020 S.C. MED LIFE S.A. Sistemul Medical MedLife 284
279 M 2020 08975 11/12/2020 SC DENIS DTH TV SRL Sirocou 284

280 M 2020 08976
11/12/2020 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE
MAGGI TRATTORIA A CASA 287

281 M 2020 08977 11/12/2020 POPHOP S.R.L. PopHop 287
282 M 2020 08978 11/12/2020 SC DENIS DTH TV SRL AlpinCool 287

283 M 2020 08979
11/12/2020 PARDOSELI DESIGN pardoseli design specializati

in pardoseli
290

284 M 2020 08980 11/12/2020 SC DENIS DTH TV SRL RoyalToys 290
285 M 2020 08981 11/12/2020 SC DENIS DTH TV SRL Educate 292
286 M 2020 08982 11/12/2020 SEDA INVEST SRL GS GRAY SQUARE 293

287 M 2020 08983
11/12/2020 WUHAN ZMS TECHNOLOGY

CO., LTD.
UR SUGAR 294

11/12/2020 GHIDUL TAU KINETIC SRL GHIDUL TĂU KINETIC
PRIMUL PAS ÎNCEPE CU
TINE!

294

289 M 2020 08986 11/12/2020 MOTO SUPERMARKET SRL bikermag.ro 295
290 M 2020 08987 11/12/2020 SODINAL SRL EXTRAROUGE 296
291 M 2020 08988 11/12/2020 METALCOM SRL METALCOM 296
292 M 2020 08989 11/12/2020 SODINAL SRL CLARIVIN 298

293 M 2020 08990
11/12/2020 CRISTIAN DUMITRU

BERARIU
Z ZI de ZI 298

294 M 2020 08991 11/12/2020 FADOO INDUSTRIES SRL k kendra studio 302
295 M 2020 08992 11/12/2020 SC DENIDO SRL Km KRAISSMANN 304

296 M 2020 08994
11/12/2020 GRUPA MASPEX SP. Z O.O.

SP. K.
ARNOS 304

297 M 2020 08995
11/12/2020 GRUPA MASPEX SP. Z O.O.

SP. K.
ARNOS GĂTEŞTE CU
PASIUNE !

305

298 M 2020 08996
12/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Jucy 305

288 M 2020 08984
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299 M 2020 08997
13/12/2020 ANCA DANA ALECU BRAȘOVETA - JOIN US ON

THE BIKE SIDE OF LIFE
307

300 M 2020 08998
13/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Lowie Comfort 307

301 M 2020 08999
13/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Lowie 310

302 M 2020 09001
13/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Lowie EXPERT 313

303 M 2020 09002 17/12/2020 AMALIA STANCIU proerecta 316
304 M 2020 09003 13/12/2020 CAMID MANAGEMENT Managementing 317

305 M 2020 09004
13/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Eisler 317

306 M 2020 09006
14/12/2020 TOP BRANDS INDUSTRY

SRL
tesoro 318

307 M 2020 09009
14/12/2020 VULCU CODRUȚA EESF East European

Showcase Festival
319

308 M 2020 09010 14/12/2020 EGRENAT CARE S.R.L EGRENAT CARE 321

309 M 2020 09011
23/12/2020 GRADINITA MARIPOSA

KIDS
MARIPOSA 321

310 M 2020 09012
14/12/2020 IT GENETICS SUPPLIES

S.R.L.
ZINTA 322

311 M 2020 09013 14/12/2020 TERAPIA S.A. Kebene Carbo 322

312 M 2020 09014
14/12/2020 PRO INTERNATIONAL

IDEAL JOBS SRL
Pro iDeal Imobiliare 323

313 M 2020 09015 14/12/2020 PRO IDEAL JOBS SRL Pro iDeal jobs 325
314 M 2020 09016 14/12/2020 PRO IDEAL JOBS SRL Pro iDeal 327
315 M 2020 09017 14/12/2020 PRO IDEAL JOBS SRL Pro iDeal 329
316 M 2020 09020 14/12/2020 PRO IDEAL JOBS SRL 332

317 M 2020 09022
14/12/2020 SFARCIOC V. GHEORGHE

PFA
ABSTRACT STUDIO 334

318 M 2020 09023
14/12/2020 GEORGIANA-MIRUNA

MACAVEI
ȘCOALA DE AUR AUREAL 334

319 M 2020 09024 14/12/2020 SAMUEL MILIAN plantofarm 335
320 M 2020 09026 14/12/2020 S.C. FEELBOX RO S.R.L. FEELBOX RO 335

321 M 2020 09027
14/12/2020 ANASTASIU - FLORIN ION

VALENTIN-IULIAN TARĂU
G GLYKO DULCE POVESTE 336

322 M 2020 09028 14/12/2020 SC KOSMO LINE SPA SRL Kosmo Oil 336
323 M 2020 09029 14/12/2020 BAZSUMAR SRL-D BAZSUMAR 336
324 M 2020 09032 14/12/2020 GAUSS CLINICS SRL GAUSS CLINICS 337

325 M 2020 09035
14/12/2020 HARRISON CONSULTING &

MANAGEMENT SRL
HARRISON 337

326 M 2020 09036 14/12/2020 MARIAN PETCU LE MATOU JACQUES 338
327 M 2020 09037 16/12/2020 VIRGIL BADESCU Shaorma House 338
328 M 2020 09040 14/12/2020 OPTIMUS AT SRL Optimus AT Home 339
329 M 2020 09041 14/12/2020 ROPHARMA S.A. ProBior 340
330 M 2020 09042 14/12/2020 ALON GAL GASHRI Malka 341
331 M 2020 09043 14/12/2020 ROPHARMA S.A. Robiotic 341
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332 M 2020 09044 14/12/2020 ROPHARMA S.A. Bior 341
333 M 2020 09045 14/12/2020 ROPHARMA S.A. Aterobior 342
334 M 2020 09046 14/12/2020 LAFARGEHOLCIM LTD HOLCIM EXPERTO 342
335 M 2020 09048 14/12/2020 VITAMINE CU EMOŢII S.R.L. IMON 342

336 M 2020 09050
15/12/2020 LAURA - NICOLETA DINU CU UȘURINȚĂ ȘI FĂRĂ

EFORT
344

337 M 2020 09051 15/12/2020 SC TIS FARMACEUTIC SA ATLETIS 344
338 M 2020 09057 06/02/2019 KORONAPAY EUROPE LTD KoronaPay 344

339 M 2020 09058
15/12/2020 FEELBOX RO SRL SafetyZone - Feel safe at

work
345

340 M 2020 09059 15/12/2020 IOANA NICOLETA CIOBANU Primera aur si argint 346

341 M 2020 09060
15/12/2020 STARDORS SRL STONEWOOL

HEATSULATED
347

342 M 2020 09061 15/12/2020 DENT ESTET CLINIC SA HypnoDent 348
343 M 2020 09062 15/12/2020 DENT ESTET CLINIC SA HypnoTeeth 348
344 M 2020 09063 15/12/2020 ZITO LUXURY SRL ZiTO 348
345 M 2020 09064 15/12/2020 ANA - CRIS SRL Vopsea ignifugă SLATISOL 350
346 M 2020 09065 15/12/2020 FAMOUS KOKOSHELL S.R.L KO KOKOSHELL 351
347 M 2020 09067 31/12/2020 S.C. MILPROME S.R.L. VILA DINO 351
348 M 2020 09069 15/12/2020 ALUGARD CONCEPT S.R.L. A Alugard concept 351
349 M 2020 09072 15/12/2020 THAIS DESIGN SRL THAIS DESIGN 352
350 M 2020 09073 15/12/2020 RÉKA GYÖRGY PAVA 352
351 M 2020 09074 15/12/2020 FIRST CUP EVENTS SRL visàvis 355
352 M 2020 09075 15/12/2020 NARCISA RALUCA MOISA Narcisa 355

15/12/2020 ASOCIATIA CENTRUL DE
EVALUARE SI ANALIZE
EDUCATIONALE

Fizica Altfel 356

354 M 2020 09077 15/12/2020 ASOCIATIA CENTRUL DE
EVALUARE SI ANALIZE
EDUCATIONALE

Chimia Altfel 356

355 M 2020 09078 15/12/2020 DR. KOMBU SRL DR KOMBU ceai la superlativ! 356

356 M 2020 09079
15/12/2020 SEO EXPERTS S.R.L. THE TRANSYLVANIAN DJ

SHOP
358

357 M 2020 09080 15/12/2020 SC ALINZ ENTERPRISE SRL IMALINZ 359

358 M 2020 09081
15/12/2020 S.C. ZENCOM MEDIA

GROUP S.R.L.
iCooking 360

359 M 2020 09082 15/12/2020 MOSSELLE SRL MOSSELLE 361
360 M 2020 09083 15/12/2020 ERP TARGU MURES S.R.L. plaza M SHOPPING MALL 362

361 M 2020 09084
16/12/2020 ADINA-MAGDALENA

ALBERTS
DR. ALBERTS 364

362 M 2020 09085
16/12/2020 IT COM EUROCONSULT

SRL
OKA PRODUCTION 369

363 M 2020 09086
16/12/2020 S.C. KNOWLEDGE

INVESTMENT GROUP S.R.L.
Lummetry SEER 369

364 M 2020 09087 16/12/2020 KAUFLAND
DIENSTLEISTUNG GMBH &
CO. KG

VREAU DIN ROMANIA BOB
DULCE

370

353 M 2020 09076
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365 M 2020 09088 16/12/2020 SC INTELIFORM SRL intelimed by inteliform 370

366 M 2020 09090
16/12/2020 SC TEHNOCOLOR BAND

SRL
MAC MAC 371

367 M 2020 09091
16/12/2020 SC CREATIVE CONCEPT

PROJECT SEVEN SRL
URZEALĂ RE : START
FOLCLOR

372

368 M 2020 09092 16/12/2020 SANO VITA SRL La Sanovita e bella! 373
369 M 2020 09093 16/12/2020 SC INDCARF SA INDCARF 374

370 M 2020 09094
16/12/2020 GENERAL SMART FARM

SRL
Smart Farm 374

371 M 2020 09095
16/12/2020 ABA-RO CASA STAR Curățenie de 5

stele!
375

372 M 2020 09096
16/12/2020 CATALIN-GHEORGHE

MOCANU
GKAT 376

373 M 2020 09097 16/12/2020 ASOCIATIA FESZEK
TANODA-GRADINITA IN
CUIB
ASOCIATIA KOKETANC
KULTURALIS EGYESULET

CSEPEREDŐK 376

374 M 2020 09098 16/12/2020 ACTIV7 PRODUCT MASARA 378
375 M 2020 09099 16/12/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL STOMATOFIT 379
376 M 2020 09100 16/12/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL DENTOSEPT 379

377 M 2020 09102
16/12/2020 S.C. INTEGRATIVE

MEDICINE CLINIC S.R.L.
Verithera 379

378 M 2020 09104 16/12/2020 Koncern za proizvodnju i
promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

Wellness Yes Digest PLUS 386

379 M 2020 09105 16/12/2020 NICONIS COMPAN SRL FLOARE ALBĂ 386

380 M 2020 09111
22/12/2020 BEATRICE IOANA POPA

BEATRICE BELIZARIE
BEYOUTIFUL 387

381 M 2020 09117
21/12/2020 MEDAIR OXYGEN

SOLUTIONS
MEDAIR 388

382 M 2020 09128
29/12/2020 SALTEMPO SRL COSTACHE Bucate ca

odinioară
389

383 M 2020 09166 22/12/2020 DINALUCRI SRL DLC 390

384 M 2020 09187
18/12/2020 SC. BLUE SPARK SYSTEMS

SRL.
391

385 M 2020 09188 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL PREMIUM QUALITY 391
386 M 2020 09189 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL SINCE 1913 391
387 M 2020 09190 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL LONGS 392
388 M 2020 09191 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL COMPACT BLACK 392
389 M 2020 09192 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL COMPACT 392
390 M 2020 09193 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON PLUS RED 392
391 M 2020 09194 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON NOVA BLUE 393
392 M 2020 09195 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON XSYTLE BLUE 393
393 M 2020 09196 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON XSTYLE SILVER 393

394 M 2020 09197
18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON SUPER LINE

BLUE
393
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395 M 2020 09198
18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON SUPER LINE

SILVER
394

396 M 2020 09199 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON CLASSIC LONGS 394
397 M 2020 09200 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON BLUE LONGS 394
398 M 2020 09201 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON CLASSIC 394
399 M 2020 09202 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON BLUE 395
400 M 2020 09203 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON SILVER 395
401 M 2020 09204 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. AIRCELL FILTER 395

402 M 2020 09205
18/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one NORTH GATE 395

403 M 2020 09206
18/12/2020 Japan Tobacco Inc. AIRCELL CHARCOAL

FILTER
396

404 M 2020 09207 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON QUALITY TOUCH 396

405 M 2020 09208
18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON AMERICAN

BLEND
396

406 M 2020 09209 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. FIRMTECH FILTER 397
407 M 2020 09210 18/12/2020 Equilor Holding Limited S 397
408 M 2020 09211 18/12/2020 Equilor Holding Limited Stanleybet 397

409 M 2020 09213
18/12/2020 ROMANIA HYPERMARCHE

SA
TRADIȚIA GUSTULUI cora 398

410 M 2020 09214 18/12/2020 ROLISOR PRINTING SRL VICECREAM 399

411 M 2020 09216
18/12/2020 S.C. EXPLOATARE SISTEM

ZONAL PRAHOVA S.A.
E Exploatare Sistem Zonal
Prahova

400

412 M 2020 09217 18/12/2020 S.C. PROMECON S.R.L. DOI OLTENI 400
413 M 2020 09219 18/12/2020 TIBERIU FLORIAN POP DOMO 401

414 M 2020 09220
18/12/2020 S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L
DO 401

415 M 2020 09221 18/12/2020 S.C. SOS ANTARES S.R.L. ALEX FIRENZE 402
416 M 2020 09222 18/12/2020 NOVARTIS AG COLEATEZ 402

417 M 2020 09225
18/12/2020 ASOCIATIA ORIGINI

MARAMURES
Drumul Maramureșului 402

418 M 2020 09226
18/12/2020 ASOCIATIA ORIGINI

MARAMURES
Drumul Maramureșului 404

419 M 2020 09227
18/12/2020 S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L.
MO 405

420 M 2020 09229
18/12/2020 S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L.
DO MO 406

421 M 2020 09230 18/12/2020 S.C. MEDICAL OPTIK S.R.L. Eye Temple 406

422 M 2020 09231
18/12/2020 S.C. ETEX BUILDING

PERFORMANCE S.A.
FINNTEX 407

423 M 2020 09232 18/12/2020 ANDREI DRĂGOI Total Casa 408

424 M 2020 09234
18/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one Bd. MIRCEA ELIADE 410

425 M 2020 09235 18/12/2020 S.C. TEHNORUL S.R.L. eTOPSPORT 411

426 M 2020 09236
18/12/2020 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
KENT. CREATED
DIFFERENTLY

411

427 M 2020 09237 18/12/2020 REFLEQT ONLINE SRL Back to yourself 412
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428 M 2020 09238 18/12/2020 S.C. IBC FOCUS S.R.L. HOMECARD 414

429 M 2020 09239
18/12/2020 FUNDATIA DE AJUTOR

MEDICAL PROFILAXIS
PANDEMIC CONTROLLER 414

430 M 2020 09240
18/12/2020 MDM CONSTRUCT MONTAJ

IND
MDM Construct 415

431 M 2020 09242 18/12/2020 GIES TEAM S.R.L. MESERIAȘ PRO 416
432 M 2020 09243 18/12/2020 GIES TEAM S.R.L. GRAND 416
433 M 2020 09244 18/12/2020 GIES TEAM S.R.L. INCRAFT 417

434 M 2020 09247
19/12/2020 MARIANA ANDONE

ROTARU
MaryAndo FIOR D'OR 417

435 M 2020 09248 20/12/2020 OLTEAN FLORIAN
IONEL INTEPRINDERE
INDIVIDUALA

ChocoBox 417

436 M 2020 09250 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN
VLAD

Mastery Meditation 418

437 M 2020 09252 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN
VLAD

NOUL MEU CORP 419

438 M 2020 09253 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN
VLAD

Noua Mea Viață 420

439 M 2020 09254 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN
VLAD

NOUL MEU EU 421

440 M 2020 09255 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN
VLAD

ȘCOALA PENTRU SUFLET 422

441 M 2020 09256 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN
VLAD

PSY DEVELOPMENT 423

442 M 2020 09257 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN
VLAD

MEDITOM 424

443 M 2020 09260 21/12/2020 ADAMA MAKHTESHIM LTD. CAPTOSAN 425

444 M 2020 09261
21/12/2020 TEDDE AUTO COMPLEX Mai mult pentru mașina ta!

TEDDE AUTO
425

445 M 2020 09262 21/12/2020 ȘTEFAN BOLDIJAR SEMNAL M 426
446 M 2020 09263 21/12/2020 PETRICA COMANOF Podium Brand 428
447 M 2020 09264 21/12/2020 INFOTOUCH SYSTEMS INFOTOUCH 428

448 M 2020 09265
21/12/2020 DLG INTERMARKETING

SRL
agri kids 429
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21/12/2020 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

WHITE TOBACCO 433

450 M 2020 09267 21/12/2020 COLTEA IMPORTS SRL NEXT BASICS 433

451 M 2020 09268
21/12/2020 SONYA MOD SA MKL BY MELKIOR

PROFESSIONAL
434

452 M 2020 09269
21/12/2020 S.C. COLTEA IMPORTS

S.R.L.
Blanao 435

453 M 2020 09270
21/12/2020 S.C. AGP VECTORIAL

TRADE S.R.L.
AGP VECTORIAL 436

454 M 2020 09271 21/12/2020 S.C. ROPA CALIDO S.R.L. WHOLE UNIVERSE 436
455 M 2020 09272 21/12/2020 S.C. ROPA CALIDO S.R.L. AK&RJRJ 436
456 M 2020 09273 21/12/2020 EMANUEL OPREA ShieldMe 436
457 M 2020 09274 21/12/2020 DENISA ZAHARIA perfectdent the clinic 437

458 M 2020 09275
21/12/2020 SUNDA GROUP CO.,

LIMITED
Softcare 437

459 M 2020 09277 21/12/2020 SUDHOP 225 SRL 225200 438
460 M 2020 09278 21/12/2020 NOPARTYBOYS SRL NO PARTY BOYS 439
461 M 2020 09280 21/12/2020 PISTRELO S.R.L. DC SUMMER BEACH 440
462 M 2020 09281 21/12/2020 AC HELCOR SRL NOVIMUN PROTECT 440
463 M 2020 09282 21/12/2020 FERENC FODOR

NICOLAE-VIOREL
BREŞFELEAN

ROADBOOK ADVENTURE
CHALLENGE ROMÂNIA

441

464 M 2020 09283 21/12/2020 DAS SENSE SOCIETY SRL băcănia faină 441
465 M 2020 09284 21/12/2020 HELP NET FARMA SA Help Net Helpline 442
466 M 2020 09285 21/12/2020 HELP NET FARMA SA Help Net Helpline 444
467 M 2020 09286 21/12/2020 S.C. FABRICA DE

ASIGURARI BROKER DE
ASIGURARE S.R.L.

Fabrica de Asigurări 446

468 M 2020 09288
22/12/2020 Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Protect by Herlitz 447

469 M 2020 09289 22/12/2020 SC BRAFLEX SRL BRAFLEX 447

470 M 2020 09290
22/12/2020 NARCIS VIVIAN ZĂVOIANU FINE FOOD EXPERT

masterpiece gourmet
451

471 M 2020 09291
22/12/2020 HORNBACH Baumarkt AG FĂURAR Lumea este atelierul

tău
451

472 M 2020 09292
22/12/2020 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Original Frutti Fresh 452

473 M 2020 09293 22/12/2020 TR IT TEAM SRL Curentarie 453
474 M 2020 09294 22/12/2020 FISH 99 SRL NATURA CIBUM 453
475 M 2020 09296 22/12/2020 S.C. BUNEXIM S.R.L. BUNEXIM 453

476 M 2020 09300
24/12/2020 COSMETICA AUTO CBN

SRL
AUTO CBN AUTO CARE 455

477 M 2020 09301 22/12/2020 ART DENTAL PĂUNEȚ SRL ART DENTAL by Păuneț 455

478 M 2020 09303 22/12/2020 SOCIETATEA DE
TRANSPORT BUCUREŞTI
STB SA

Bpay CĂLĂTORIE FACILĂ
CU PLATA MOBILĂ

456

479 M 2020 09304 22/12/2020 LUCIAN CALARASU ULTIMA Brewery 456

449 M 2020 09266
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480 M 2020 09305
22/12/2020 S.C. ANIAMI'S BOUTIQUE

S.R.L.
Aniami's BIJUTERII DIN
AMINTIRI

457

481 M 2020 09308 23/12/2020 CARLSBERG A/S Carlsberg Luma 458

482 M 2020 09309
23/12/2020 ETEX BUILDING

PERFORMANCE S.A.
StratoX 458

483 M 2020 09310 23/12/2020 VINEXPORT SA FOCSANI AXA 458
484 M 2020 09312 23/12/2020 SC ALT ALECO GROUP SRL AlecoAir 458
485 M 2020 09313 23/12/2020 NICORESCU

STELICĂ - PENSIUNE
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Grand Marquis 460

486 M 2020 09314 23/12/2020 MARCIP TECH S.R.L. MT Industrial design 460

487 M 2020 09316
23/12/2020 CONSTANTIN-ADRIAN

DUMITRESCU
CRAMA DUMITRESCU
LEGIONAR

462

488 M 2020 09318 23/12/2020 SC SANMED SRL SANMED 463

489 M 2020 09319
23/12/2020 VIERU CATALIN

CALOEANU CRISTIAN
H 7 CAI 465

490 M 2020 09324
23/12/2020 JUSTIȚIE XXI SRL MY JUSTICE DIGITAL

LEGAL SOLUTIONS
466

491 M 2020 09327 23/12/2020 TIMO SERV SRL Rotițe Ronțăilă 467
492 M 2020 09332 23/12/2020 NICOLAE CIRSTEA Academia Universul Juridic 468
493 M 2020 09334 23/12/2020 NICOLAE CIRSTEA Revista Universul Juridic 469
494 M 2020 09339 23/12/2020 REHAU POLYMER SRL INSTALATHOR 470

495 M 2020 09342
23/12/2020 THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY
PAMPERS HARMONIE
NAPPY PANTS

471

496 M 2020 09343 23/12/2020 REHAU POLYMER S.R.L. MONTATHOR 472
497 M 2020 09346 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL Conferințele Universul Juridic 473

498 M 2020 09347
23/12/2020 BUNEA CONSTANTIN-

DORIN
FERMA BUNEA 474

499 M 2020 09348 24/12/2020 CĂMARA EUROPEI SRL CĂMARA EUROPEI 479

500 M 2020 09349
24/12/2020 ASOCIATIA CULTURALA

ATIPIK
Buturuga Fest 485

501 M 2020 09350 24/12/2020 ASOCIATIA ANTISTATIC PEPERETE 485
502 M 2020 09352 24/12/2020 AYDEN PAN SRL LA TATI 485

503 M 2020 09354
24/12/2020 GSK CONSUMER

HEALTHCARE S.A.
THERASPRAY 486

504 M 2020 09355 24/12/2020 DALVRABE SRL BIVIER 486
505 M 2020 09357 24/12/2020 SERVUS COLLECTION SRL SERVUS COLLECTION 486
506 M 2020 09358 24/12/2020 MD PHARMABEST S.R.L. Two 487

507 M 2020 09359
24/12/2020 LORENA PARTALE BODY BOMB TASTY FOOD.

EPIC BODY.
487

508 M 2020 09360 24/12/2020 CATANOIU ADRIAN FELICITY 488
509 M 2020 09361 24/12/2020 CORNEL CIOCIANU Casa Albă 488
510 M 2020 09362 24/12/2020 SMART EVO TEL MOBILEJOY 489
511 M 2020 09364 26/12/2020 ANGELA MADINA IONESCU POLLY 491

512 M 2020 09365
27/12/2020 S.C. PEȘTIȘORUL FERICIT

S.R.L.
HappyFish 491
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513 M 2020 09367
28/12/2020 S.C. MIHAI MATEIAŞ PAZĂ

ŞI PROTECŢIE S.R.L.
P M G MIHAI MATEIAŞ PAZĂ
ŞI PROTECŢIE

498

514 M 2020 09368
28/12/2020 SC SAB TEX

INTERNATIONAL SRL
SPICY PEPPER 498

515 M 2020 09369 28/12/2020 LESAFFRE ROMANIA SRL Pâinea Casei Noastre Gust
şi bucurie în fiecare felie cu
maia naturală

499

516 M 2020 09371 28/12/2020 UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

499

517 M 2020 09372 28/12/2020 ANDREIA-ILEANA MURGU SANO-METER 503

518 M 2020 09373
28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL UMMI - Haute Levantine

Cuisine
504

519 M 2020 09374 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL Amoom 504
520 M 2020 09376 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL Azooz 504
521 M 2020 09378 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL Bedouin Hummus 504
522 M 2020 09379 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL NOMZ - Comfort Kitchen 505
523 M 2020 09380 28/12/2020 AGROVIT SOLIS SRL CĂŞĂRIA DUNAR 505

524 M 2020 09381
28/12/2020 BLACK SEA OFFSHORE

CENTRE SRL
BSOC BLACK SEA
OFFSHORE CENTRE

505

525 M 2020 09382 28/12/2020 ALICEUSANPUBLIQUE SRL RETRO FUTURE 506

526 M 2020 09384
28/12/2020 APUSENI MOUNTAINS

RESEARCH CO S.R.L.
A+PA Skin Cells 506

527 M 2020 09386
29/12/2020 IONUT ALEXANDRU

PETRACHE
alexand.ro 507

528 M 2020 09387
29/12/2020 L.C. EMPIRE OF DESIGN

SRL
DOTY 507

529 M 2020 09388 29/12/2020 ITV STUDIOS
NETHERLANDS CONTENT
B.V.

VOCEA ROMÂNIEI 508

530 M 2020 09389
29/12/2020 ANCHOR WELD (WUHAN)

TECHNOLOGY CO., LTD
TEMO 509

531 M 2020 09390 29/12/2020 S.C. MIDMAR STAR S.R.L. CRAMA GABAI MOZAIC 510
532 M 2020 09391 29/12/2020 UNIVERSITATEA 1

DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

UAB 510

533 M 2020 09393 29/12/2020 FILARMONICA "ION
DUMITRESCU"

FESTIVALUL "TINERE
TALENTE" RÂMNICU
VÂLCEA ORGANIZATOR
FILARMONICA "ION
DUMITRESCU "

514

534 M 2020 09394 29/12/2020 MAGNET CENTER SRL MAGNET CENTER 514

535 M 2020 09395
29/12/2020 SUSTAINABLE VENTURES

SRL
ROMO 515

536 M 2020 09396 29/12/2020 UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

UAB UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

516

537 M 2020 09397 29/12/2020 LILU'S CAKES & MORE SRL LiLu Fine Desserts 522
538 M 2020 09399 29/12/2020 SC TIS FARMACEUTIC SA SaniTis 523
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539 M 2020 09400 29/12/2020 SC TIS FARMACEUTIC SA LEZIDERM 523

540 M 2020 09402
29/12/2020 EUGEN-ORLANDO

TEODOROVICI
#fiiTU 524

541 M 2020 09403
29/12/2020 SC TEHNOCOLOR BAND

SRL
Doamna Roz 524

542 M 2020 09404 29/12/2020 ZUMZERIA S.R.L. zumzeria.ro 525

543 M 2020 09405
29/12/2020 EGROS TRADE S.R.L. EGROS Shopping Locul în

care găseşti de toate!
526

544 M 2020 09406
29/12/2020 FLANCO RETAIL SA FLANCO ÎȚI PERMIȚI CE E

MAI BUN
532

545 M 2020 09408
29/12/2020 CONCEPT INFRASTRADE

LOGISTIC S.R.L.
CONCEPT INFRASTRADE
LOGISTIC

533

546 M 2020 09409 30/12/2020 LARK GIDA AMBALAJ
INSAAT SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI

77 XL 534

547 M 2020 09410 06/01/2021 FOX MAG RO FOXMAG24 535
548 M 2020 09411 30/12/2020 SASCRYO SRL MalPlay 543
549 M 2020 09412 30/12/2020 LIVIU-ALEXANDRU MOGOS Ochelaristi.ro NOW YOU SEE 543
550 M 2020 09413 30/12/2020 RALUCA GAITAN DIa 554

551 M 2020 09414
30/12/2020 SC GLOBAL EYE

INVESTMENTS SRL
MAISON COUTURE 554

552 M 2020 09415
30/12/2020 SC GLOBAL EYE

INVESTMENTS SRL
MAISON SPORT COUTURE 555

553 M 2020 09416
30/12/2020 SC GLOBAL EYE

INVESTMENTS SRL
SC SPORT COUTURE 556

554 M 2020 09417
30/12/2020 SC GLOBAL EYE

INVESTMENTS SRL
SPORT COUTURE 557

555 M 2020 09418
30/12/2020 SC GLOBAL EYE

INVESTMENTS SRL
SPORT COUTURE 558

556 M 2020 09419 30/12/2020 S.C. LEADS HEROES S.R.L. ZÂMBETE ÎN RATE 560

557 M 2020 09420
30/12/2020 FLAVIUS EMANUEL

HOLOTESCU
hipsteria 560

558 M 2020 09421 30/12/2020 DANIEL OTIL EVOPLASMA 560
559 M 2020 09423 30/12/2020 SC ALEPH MEDIA SRL cine intră în istorie 561

560 M 2020 09424
30/12/2020 BIOIDAEUS SRL Very Berry EST. 2019 IN

NATURE WE TRUST
562

561 M 2020 09425
30/12/2020 SC MIHAI&DINU SRL Carmidin TRADIȚIE ȘI

DĂRUIRE
563

562 M 2020 09426 30/12/2020 SC ALEPH MEDIA SRL FINI Sunt! 563

563 M 2020 09427
30/12/2020 SYNGENTA CROP

PROTECTION AG
CENASTA 565

564 M 2020 09429 30/12/2020 SC ALEPH MEDIA SRL CINEMALEPH 565
565 M 2020 09430 30/12/2020 SC ALEPH MEDIA SRL SEVERINE 567

566 M 2020 09432
30/12/2020 MARIAN - CONSTANTIN

CUZDRIOREANU
Boier Costică 568

567 M 2020 09434
30/12/2020 CSS INTERACTIV VISION

SRL
Somn Pufos 573
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568 M 2020 09435
30/12/2020 DIRECT CLIENT SERVICES

SRL
cărtureşti carte, ceai, muzică,
dichis

573

569 M 2020 09436
30/12/2020 DIRECT CLIENT SERVICES

SRL
CARTE, CEAI, MUZICĂ,
DICHIS

575

570 M 2020 09437
30/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Bebe Googoo 577

571 M 2020 09438
30/12/2020 S.C. AMAVI TEXTILE

CREATION S.R.L.
AMAVI FASHION 577

572 M 2020 09441
31/12/2020 AUTO VARIANT SRL AUTO VARIANT Fii

impresionant, alege variant!
578

573 M 2020 09443
31/12/2020 DELBANI AESTHETICS SRL Dr. Delbani Plastic. Aesthetic.

Reconstruction
579

574 M 2020 09444
31/12/2020 CHURCH & DWIGHT CO.,

INC.
MORE POWER TO YOU 579

575 M 2020 09445 31/12/2020 PIZZA & DOODLE S.R.L. PIZZA & DOODLES 580

576 M 2020 09446
31/12/2020 S.C. LETECO BUSINESS

MANAGEMENT S.R.L.
LETECO 581

577 M 2021 00002
02/01/2021 ASOCIATIA SEISMIC

CENTER ASAR
SEISMIC CENTER ASAR 582

578 M 2021 00005 04/01/2021 ONE66 EXULTING SRL one66 582

579 M 2021 00007
05/01/2021 CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA
DRUMUL VINULUI
PRAHOVA

583

580 M 2021 00012 04/01/2021 SC VINCON VRANCEA SA REGIS VINARIAM 583
581 M 2021 00014 04/01/2021 REWE ROMANIA SRL Caribé 583
582 M 2021 00015 04/01/2021 REWE ROMANIA SRL Caribé 584

583 M 2021 00016
04/01/2021 MIRCEA MUREŞANU BUCHAREST FESTIVAL &

FRINGE
584

584 M 2021 00017
04/01/2021 IOANA GRAMA 92 MEDIA

SRL
cream lingerie 584

585 M 2021 00019 05/01/2021 ANCA-MIRELA CHIRILA inova interiors 585
586 M 2021 00021 05/01/2021 RESCONT SSM SRL Rescont 585

587 M 2021 00022
05/01/2021 FLORICA LUCRETIA AL-

JOBORY
CENTRUL MEDICAL DR.
ALJOBORY

585

588 M 2021 00024 05/01/2021 RAZVAN GHEORGHE PODUL 586
589 M 2021 00025 05/01/2021 ROMTANK ROMTANK 586

590 M 2021 00026
05/01/2021 NICOLETA- CRISTINA

POPESCU
Dr. Serana Denor 587

591 M 2021 00029 05/01/2021 ADRIAN POSTOLICĂ Pittyes2es és Gyufa 588
592 M 2021 00030 05/01/2021 IULIAFIT-STORE SRL iuliafit.com 588
593 M 2021 00031 05/01/2021 MAXLAB ELEVATIX 588

594 M 2021 00036
05/01/2021 ASOCIȚIA INSTITUTUL

ALFRED ADLER
INSTITUTUL ALFRED
ADLER

589

595 M 2021 00037 05/01/2021 BIJUBOX SRL BIJUBOX 589
596 M 2021 00038 06/01/2021 BOGDAN-IULIAN SMÂDU MAGNETO 589

597 M 2021 00040
06/01/2021 S.C. WESTHOUSE GROUP

S.R.L.
OVIDIU RESIDENCE 590

598 M 2021 00041
06/01/2021 IT CODING SOLUTIONS

SRL-D
Smart House 590
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599 M 2021 00042 06/01/2021 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED WHITE 591
600 M 2021 00043 06/01/2021 JAPAN TOBACCO INC. CASTER BLACK 591

601 M 2021 00044
06/01/2021 JAPAN TOBACCO INC. WINCHESTER AMERICAN

BLEND
592

602 M 2021 00045 06/01/2021 FUNERARE IBO SRL HELENKE 592

603 M 2021 00047
06/01/2021 BRANDPAPER COMPANY

SRL
Silio 592

604 M 2021 00048 06/01/2021 ROLSAM SECURITY S.R.L. RS ROLSAM SECURITY 594
605 M 2021 00049 06/01/2021 SEBASTIAN PINTILIE DESIGNING HAPPINESS 595
606 M 2021 00050 06/01/2021 POP INDUSTRY SRL PCONTAINER 596
607 M 2021 00059 06/01/2021 TIBERIU-ALEXANDRU-

NICOLAE MIHAI
IONUȚ BOULEAN
SIMON-MARIUS NEGURĂ

JOQ 596

608 M 2021 00062 07/01/2021 MARIANA PANTAZI PETRA NUNES 598
609 M 2021 00063 07/01/2021 ALPIN 57 LUX S.A. BRILIA 598

610 M 2021 00066
07/01/2021 DANA-MIHAELA

CARAMITRU
4YOU by Dana Caramitru 599

611 M 2021 00067 07/01/2021 COPIL ŞTEFANIA CORINA
PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ

Macco Created for you! 600

612 M 2021 00068 07/01/2021 PARK PARTNERS SRL SUN LAKE RESIDENCE 601

613 M 2021 00070
07/01/2021 LEGUME FRUCTE SA ALTCEVA CALITATE

ROMÂNEASCĂ DIN 1991
602

614 M 2021 00071
07/01/2021 RICHEARD-CONSTANTIN

TUFEANU
TOTAL TV 606

615 M 2021 00072
07/01/2021 LEGUME FRUCTE SA ALTCEVA CALITATE

ROMÂNEASCĂ DIN 1991
606

616 M 2021 00073
07/01/2021 LEGUME FRUCTE SA ALTCEVA CALITATE

ROMÂNEASCĂ DIN 1991
610

617 M 2021 00077 07/01/2021 CASEST PREST S.R.L. Fresco PIATTO 614
618 M 2021 00082 07/01/2021 KHAIRAT AL MINAFIE CO

FOR TRANSPORT AND
GENERAL TRADING LTD

BON FULL RICH 614

619 M 2021 00083 07/01/2021 KHAIRAT AL MINAFIE CO
FOR TRANSPORT AND
GENERAL TRADING LTD

GB BUSINESS ROYALS
EUROPEAN

614

620 M 2021 00086
07/01/2021 BUTUCEL ROXANA-

PATRICIA
ROCANOTHERWORLD 615

621 M 2021 00087
07/01/2021 BUTUCEL ROXANA-

PATRICIA
ROCANOTHERWORLD 617

622 M 2021 00088
08/01/2021 BUTUCEL ROXANA-

PATRICIA
619

623 M 2021 00089
08/01/2021 BUTUCEL ROXANA-

PATRICIA
Be curious. Be different. Be
for others.

621

624 M 2021 00090
08/01/2021 INTERCONS MEGA

CONSTRUCT 93 SRL
ALEXANDER BALLROOM 623

625 M 2021 00091 08/01/2021 PICALEX SRL La Barista COFFEE SHOP 623
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(210) (151) (732) (540)

626 M 2021 00092
08/01/2021 BACANIA TEI SRL Băcănia Tei

Proaspăt&Sănătos
624

627 M 2021 00093 08/01/2021 GVV PRO MANAGEMENT
SRL

Ferma Gruiu Din ferma
noastră în bucătăria
dumneavoastră

624

628 M 2021 00094
08/01/2021 INTERCONS MEGA

CONSTRUCT 93 SRL
Alexander.IMOB 626

629 M 2021 00095 08/01/2021 SC ATU SRL ATU HAVE A NICE DAY 627
630 M 2021 00096 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ 628
631 M 2021 00097 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ 628
632 M 2021 00099 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ 629
633 M 2021 00100 08/01/2021 ROYAL COLLECTION SRL Royal Gelato 631
634 M 2021 00101 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ 631
635 M 2021 00102 08/01/2021 EXPRES COLET SRL WYZBOX 632
636 M 2021 00103 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ 632

637 M 2021 00104
08/01/2021 CRISS LEADER ONLINE

SRL
JHT BABY 633

638 M 2021 00105
08/01/2021 CRISS LEADER ONLINE

SRL
JHT CAR 634

639 M 2021 00107
08/01/2021 SC SCHLOSSER&FRIENDS

SRL
S.O.S CAR 634

640 M 2021 00109
08/01/2021 FLEXI-MOB TRADING SRL FLEXIMOB PARTENERUL

TAU FLEXIBIL
634

641 M 2021 00111 08/01/2021 GEORGE-ORLANDO GHIURI SEAYOU 635
642 M 2021 00112 08/01/2021 LA STRADA OPTIC S.R.L. Elegant Optic 635
643 M 2021 00113 08/01/2021 TIAN TIAN EXPRESS SRL 121 COURIER 636

644 M 2021 00114
08/01/2021 ASCORP RETELE

ELECTRICE SRL
ASCORP RETELE
ELECTRICE

636

645 M 2021 00115 08/01/2021 IULIAN TIMAR PINUL 637
646 M 2021 00116 08/01/2021 VLAD INSTAL S.R.L. INSTALATOR 24 637
647 M 2021 00126 09/01/2021 DROBOTĂ BENEDICTA

ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Leomi 638

648 M 2021 00127
09/01/2021 S.C. LUCOS RESIDENCE

INVEST S.R.L.
PALM RESIDENCE PIPERA 639

649 M 2021 00128 09/01/2021 LODERANA - ANA CIMPEAN crilovic vesmintebisericesti.ro 640

650 M 2021 00130
10/01/2021 CLASSIC BARBERSHOP

SRL
CLASSIC Barber Shop 640

651 M 2021 00131
10/01/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
Insider Politic 640

652 M 2021 00132
10/01/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L..
Hai cu Fetele! 643

653 M 2021 00153
12/01/2021 DISTRYCT TEAM SECURITY

SRL
DISTRYCT TEAM SECURITY 646

654 M 2021 00157 12/01/2021 STRUKTURAL DEPO SRL FRESCO 647
655 M 2021 00182 13/01/2021 SC IT SCHOOL SRL IT School 647
656 M 2021 00184 13/01/2021 DENT ESTET CLINIC SA HypnoPlan 647
657 M 2021 00185 13/01/2021 DENT ESTET CLINIC SA HypnoZone 647



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

697

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

658 M 2021 00207 14/01/2021 SETAROF DESIGN SRL SETAROF 648

659 M 2021 00215
13/01/2021 CRISTIAN-MIHAIL DINU DA Dinu & Associates

IMPLANT ACADEMY
652

660 M 2021 00220 14/01/2021 NETOP TECH SRL Netop 653
661 M 2021 00221 14/01/2021 NETOP TECH SRL Netop Remote Control 654
662 M 2021 00223 14/01/2021 HARRIS HOLDING SRL Nicholas Philby 655
663 M 2021 00290 20/01/2021 SC SOVECORD INT SA Sovsolv 655

664 M 2021 00305
18/01/2021 S.C. VIVERE MILITARE EST-

V.M.E SRL
VIVERE MILITARE EST
V.M.E.

655

665 M 2021 00353 19/01/2021 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

HYPER+ WLD LMTD EDTN
FRESH AQUA

656

666 M 2021 00364
20/01/2021 CRINTEXIM SRL HB HANUL

BRÂNCOVENESC
656

667 M 2021 00366 20/01/2021 MEGANOVA S.R.L. upfood 657
668 M 2021 00391 20/01/2021 S.C. DEPA SERV S.R.L. REGATUL SÂNZIENELOR 657

669 M 2021 00392
20/01/2021 RESTAURANTE TRATTORIA

IL CALCIO SRL
TRATTORIA IL CALCIO 658

670 M 2021 00393
20/01/2021 ECO PLAST IND SRL EPIND Aducem energia mai

aproape de tine
658

671 M 2021 00394
20/01/2021 SC HAR MASTER FOOD

SRL
BOIERUL LA FLORENTA 669

672 M 2021 00406
21/01/2021 LUXURA ELITE CLUB LUXURA FOR THE WOMAN

WHO DESERVES IT
670

673 M 2021 00407 21/01/2021 THK THEO KITE SRL THK 670

674 M 2021 00440
21/01/2021 ADAMA AGRICULTURAL

SOLUTIONS SRL
AgroPedia 671

675 M 2021 00647
28/01/2021 PREMIUM GUARD

SECURITY SRL
PREMIUM GUARD
SECURITY

671

676 M 2021 00817
03/02/2021 SC BLACK DRAGON

GUARD SRL
BLACK DRAGON GUARD 672



 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.

2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGEII NR. 84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT
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(210) M 2020 04209
(151) 17/07/2020
(732) GIGI-ADRIAN MITITELU, STR.

FRATII BUZESTI NR. 33, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

JUSTICE FOR CRAIOVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04976
(151) 17/07/2020
(732) RAUL MARIUS TEŞAN, STR.

PETRE ISPIRESCU NR. 2,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PROBABIL CEA MAI BUNA
INGHETATA DIN ORAS

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

30. Înghețată.
39. Transport, ambalarea și livrarea mărfurilor.

───────

(210) M 2020 05650
(151) 12/08/2020
(732) LVL MEDICAL S.R.L, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 28,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200396,
DOLJ, ROMANIA

(540)

UroScan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 02.09.25

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

44. Servicii medicale ambulatorii, consiliere în
materie de sănătate, consultanţă profesională
în materie de sănătate, controale medicale,
furnizare de informaţii în materie de sănătate,
furnizare de servicii de îngrijire temporară
(servicii medicale), servicii de clinici medicale şi
de sănătate, servicii de îngrijire medicală pentru
pacienţi internaţi şi externi, servicii medicale şi
de sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
asistenţă medicală de urgenţă, asistenţă
medicală, controale pe baza razelor X în scopuri
medicale, diagnosticarea bolilor, efectuarea
examenelor medicale, emiterea de rapoarte
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
furnizare de asistenţă medicală, imagistică cu
raze X de uz medical, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, asistenţă medicală,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
chirurgie.

───────
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(210) M 2020 05662
(151) 12/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Pui de Hurez
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne proaspătă de pui, carne congelată de
pui, extract din carne de pui, păsări de curte, nu
vii.

───────

(210) M 2020 05664
(151) 12/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Cocosel de Hurez
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 05801
(151) 18/08/2020
(732) ANA FLORENTINA ROXANA,

STR. PARULUI NR. 2, BL. F, SC. 4,
AP. 4, JUDEŢUL OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(540)

STUDIO WINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, furnizare şi închiriere de
spaţiu, timpi şi mijloace de publicitate, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale.

───────

(210) M 2020 05818
(151) 18/08/2020
(732) DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI

101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PITA

(531) Clasificare Viena:
08.01.25; 05.09.21; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde
deschis, bej, mov
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30. Lipii cu pui, pâine cu umplutură, produse
alimentare preparate din amidon de porumb,
produse alimentare preparate din făină de
cereale, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 05819
(151) 18/08/2020
(732) DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI

101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PITA GalDan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Lipii cu pui, pâine pita, Produse alimentare
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate din făină de cereale.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 05860
(151) 20/08/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ET. 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

MARIUS TUCA SHOW
(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, 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
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vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzică 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 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
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor 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, 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

───────

(210) M 2020 05865
(151) 20/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Cocosel pitic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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  facilităţilor  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.
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29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 05867
(151) 20/08/2020
(732) ALIN CONSTANTIN BENEA, STR.

URANUS NR. 42A, SAT VARTEJU,
JUD. ILFOV, MAGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TIMISOARA 2023 CAPITALA
EUROPEANA A CULTURII

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

35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă / asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la artişti, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, marketing,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, căutarea de
sponsorizări, servicii de relații media, servicii de
informații privind marketing-ul.
41. Organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, organizarea şi susţinerea de
ateliere.

───────

(210) M 2020 05881
(151) 20/08/2020
(732) TUDOR DAN TACORIAN, STR.

EROU NICOLAE IANCU NR. 147,
BLOC EUROPA, SC. A, AP. 3, ET.
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SUPE CIORBE SI GRATARE

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

29. Carne și produse din carne, supe și baze
de supă, extracte din carne, preparate pentru
supă de legume, supă de pește, supă de pui,
supă de tăieței, supă gata preparată, preparate
pentru supe, supe de legume, supe la conservă,
supă groasă, supă instant, supă semipreparată,
bisque (supă), feluri de mâncare preparate din
carne, fiertură (supe), mâncăruri preparate din
carne în care predomină carnea, mâncăruri
preparate pe bază de carne, supe, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, burtă de vită, carne de vită
preparată, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), carne preparată,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
supe miso gata-preparate, tocană de vită.

───────

(210) M 2020 05924
(151) 21/08/2020
(732) S.C. H4L DEVELOPMENT

S.A., ŞOS. OLTENITEI NR.105,
CONSTRUCTIA C17, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 10,
CAMERA 1003, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041303, ROMANIA

(540)

Carol Park
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, publicitate, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, închirieri de
spațiu publicitar, închiriere de panouri publicitare,
asistență privind managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, auditare
afaceri, managementul afacerilor de programe
de rambursare pentru alte persoane, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii ale
agențiilor de informații comerciale, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, servicii de intermediere comercială,
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, publicitate directă prin poștă,
distribuire de materiale publicitare, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de comparare a prețurilor,
administrare a programelor de stimulare și de
fidelizare a clienților, servicii de secretariat pentru
stabilirea programărilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, consultanță privind managementul
comercial, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, furnizare
de informații de afaceri prin intermediul
unui site, informații în materie de afaceri,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, compilare de date statistice,
previziuni economice, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la administrarea
personalului, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), servicii de relocare
pentru afaceri , închiriere de automate de
vânzare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru complexuri
cu piscine de înot, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,

administrare a afacerilor pentru restaurante,
administrare de afaceri, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, 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 comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială în
managementul afacerilor, administrarea stațiilor
de benzină (pentru terți), asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
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 în gestiunea comercială a
firmelor în sistem de franciză, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, 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, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, consultanță în materie de relocalizare
a firmelor, cercetări referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață
în scopuri comerciale, servicii de experți
în domeniul eficienței activității comerciale,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în afaceri, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, gestiune
administrativă externalizată pentru companii,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, informații despre metode de
vânzare, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere în acordurile privind



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

707

vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, investigații comerciale, management
computerizat de birouri, management de afaceri
comerciale, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management
de restaurant pentru terți, management
în procesele de afaceri, management
hotelier pentru terți, întocmire de rapoarte
economice, înregistrarea de comunicate
scrise și de date, managementul activităților
comerciale, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul computerizat
al afacerii (pentru terți), managementul
de afaceri al locurilor amenajate pentru
divertisment, managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanță privind aspectele
demografice, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru terți),
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanță în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
organizare de întâlniri de afaceri, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, organizarea
administrării afacerilor, organizarea afacerilor,
organizarea pentru terți de servicii de mesaje
telefonice de întâmpinare și de servicii de
recepționare telefonică, organizarea întâlnirilor
de afaceri, planificarea întâlnirilor de afaceri,
servicii de planificare comercială, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum
și înființări de întreprinderi, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, planificarea
succesiunii de afaceri, realizarea de studii
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri, reorganizare a proceselor de afaceri,
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare pentru birou (pentru terți), servicii
de consultanță în afaceri, servicii de colaborări

de afaceri în rețea, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de examinare a
managementului și organizării afacerilor, servicii
de expertize în domeniul eficienței comerciale,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expertiză în materie
de eficiența afacerilor, servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de externalizare
în domeniul operațiunilor comerciale, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de funcții administrative, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii
de reprezentanță comercială, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii
de strategie în afaceri, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii pentru afaceri
referitoare la organizarea de societăți mixte,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii pentru strategia și planul de afaceri,
servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, evaluare prin compararea prețurilor la
cazare, cotații pentru oferte de licitații, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, 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 cumpărare de produse pentru
terți, 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, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de acțiuni
de către angajați, servicii de achiziții, servicii
de analiză a prețurilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
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servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenţie de
import și export, vânzare prin licitație publică,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.
36. Servicii actuariale, închiriere de
apartamente, servicii bancare, brokerajul
creditelor de carbon, investiții de capital,
servicii ale birourilor de credit, evaluare
financiară, management financiar, furnizare
de informații financiare prin intermediul unui
site, servicii financiare, subscriere de asigurări
contra incendiului, expertiză fiscală, împrumuturi
în rate, brokeraj de asigurări, furnizare de
informații în domeniul asigurărilor, afaceri
imobiliare, evaluare financiară a activelor
de proprietate intelectuală, multifinanțare,
împrumuturi (finanțare), închiriere de birouri
pentru co-working (lucru la comun), închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii ale
agențiilor imobiliare, evaluări imobiliare, oferirea
de reduceri pentru instituții participante terțe pe
baza unui card de membru, colectarea chiriilor,
brokeraj de acțiuni și obligațiuni, servicii de
administratori fiduciari, constituire de depozite,
administrare de clădiri cu apartamente, transfer
electronic de fonduri, asigurarea finanțării pentru
proiecte de construcții, consiliere financiară,
furnizare de informații privind conturile
(financiare), finanțare pentru cumpărături în rate,
brokeraj imobiliar, managementul proprietăților
imobiliare, estimări financiare pentru costuri
de reparații, servicii ale agențiilor de
brokeraj, servicii de garanție, servicii imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, agenți imobiliari, agenție de
închirieri de locuințe (apartamente), agenție
imobiliară, agenții de cazare (închiriere de
proprietăți imobiliare), agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), agenții
de închiriere locuințe pentru persoane din
grupurile vulnerabile, agenții imobiliare, agențiile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj de

proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), achiziții de terenuri
pentru închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, consultanță imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliară, evaluare și gestionare
de bunuri imobiliare, finanțare de proiecte
de renovare de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de cazare permanentă,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de locuințe
permanente, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea portofoliilor de proprietăți,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
bunurilor imobiliare, gestiunea imobilelor,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, managementul proprietăților
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziţionarea
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,
închirieri de locuințe (apartamente), intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
organizare de închirieri de apartamente, punere
la dispoziție de locuințe, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
ale agentului imobiliar, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, 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 clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
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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 administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, servicii de
consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță în materie de bunuri imobiliare,
servicii de consultanță în materie imobiliară
pentru corporații, servicii de căutare de
proprietăți imobiliare naționale, servicii de
gestiune de multiproprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare.
37. Asfaltare, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
impermeabilizarea construcțiilor, servicii de
tâmplărie, curățarea edificiilor (suprafața
exterioară), curățarea edificiilor (interior),
închiriere de echipamente de construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de electricieni, servicii de
deszăpezire, închirierea pompelor de drenaj,
instalarea și repararea ascensoarelor, construcții
de porturi, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, instalarea de uși și
ferestre, instalare, întreținere și reparare de
echipamente de bucă tărie, montarea și
îngroparea cablurilor, vopsire, pentru suprafețe
interioare și exterioare, întreținerea conductelor,

servicii de instalare de acoperișuri, întreținerea
piscinelor, instalarea aparatelor de încălzire,
construcții, furnizare de informații referitoare
la construcția de clădiri, forarea puțurilor,
construirea de fabrici, instalare de echipamente
de birou, reparații sau întreținere de aparate
și echipamente de birou, așezarea cărămizilor
(zidărie), construcții și demolări de clădiri,
construcția de clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construcția de
compartimente modulare de birou, construcția
de complexuri pentru întreprinderi, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de pereți
despărțitori pentru interior, construcția de
structuri de inginerie civilă prin așezarea
betonului, construcția de structuri de inginerie
civilă prin fasonarea betonului, construcția
de structuri de inginerie civilă prin turnarea
betonului, construcția de structuri de oțel pentru
clădiri, construcție de anexe de casă, construcție
de birouri, construcție de case, construcție de
clădiri, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de complexuri cu piscine de înot,
construcție de instalații publice, construcție
de lucrări publice, construcție de lucrări
rurale, construcție de magazine, construcție de
proprietăți, construcție de proprietăți comerciale,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
ziduri, construcții civile, construcții civile privind
irigațiile, construcții de case pe bază de
comandă, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții
de infrastructură, construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții și
reparații de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile, construire de
locuințe private, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de centre comerciale,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, lucrări de
construcție, lucrări de construcție de structuri
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din oțel, lucrări de construcție pentru case
prefabricate, lucrări de construcție subterane
pentru turnarea fundației, lucrări de construcții
de inginerie civilă, lucrări de construcții
subterane cu privire la conducte, lucrări
de construcții subterane legate de cablajele
electrice, lucrări de construcții subterane
legate de cablare, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, servicii
consultative, informative și de consultanță
privind construcția de lucrări publice, servicii
de binefacere în materie de construcții,
servicii de consiliere cu privire la construcția
de clădiri și de alte structuri, servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
de structuri temporare, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
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, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, supervizarea construcțiilor pe
șantier, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supravegherea construcțiilor incluse în proiecte
de inginerie civilă, supravegherea pe șantier
a construcțiilor constând în lucrări de inginerie
civilă.

───────

(210) M 2020 05978
(151) 25/08/2020
(732) MLS SRL , CALEA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

HOT MICI

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

29. Carne și produse din carne, hamburgeri,
hamburgeri de carne, hamburgeri de vită ,
hamburgeri de curcan, chiftele de hamburger
negătite, hamburgeri din carne de pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
tocată, carne preparată, carne prăjită, carne
friptă, carne proaspătă, carne de vită, carne
de vită preparată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne prăjita de pui,
carne de pasăre gătită, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), bucăți
de carne de pui, chiftele din carne de vită,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, carne
de vită tăiată și condimentată, friptă la grătar
(bulgogi), alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne.
30. Hot dog (sandvișuri), sandvișuri, hamburgeri
(sandvișuri), sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu pește, sandviș din
brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri cu carne
de pui, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de catering mobil, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
restaurante specializate în preparate la grătar,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, consultații privind rețetele de gătit,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, localuri tip
snack-bar, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────

DOROBANŢILOR BL. 9, SC. B, AP.
19, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2020 06337
(151) 08/09/2020
(732) LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU,

DRM. VALEA CRICOVULUI NR.
88, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PREMIUM FIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciții fizice (nu pentru scopuri medicale).

───────

(210) M 2020 06387
(151) 09/09/2020
(732) PETRU ADRIAN ZAHARIEA, STR.

AXENTE BANCIU NR. 37, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IVĂNESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRASOV, BRAȘOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB KRONSTADT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06615
(151) 18/09/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

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

(540)

Sanvero Acetilcisteina 300 mg

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.07.01; 26.05.04

(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.
35. Publicitate.

───────

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



Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform Legii nr. 84/1998,republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2020 04209 17/07/2020 GIGI-ADRIAN MITITELU JUSTICE FOR CRAIOVA 701

2 M 2020 04976
17/07/2020 RAUL MARIUS TEŞAN PROBABIL CEA MAI BUNA

INGHETATA DIN ORAS
701

3 M 2020 05650 12/08/2020 LVL MEDICAL S.R.L UroScan 701
4 M 2020 05662 12/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Pui de Hurez 702
5 M 2020 05664 12/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosel de Hurez 702
6 M 2020 05801 18/08/2020 ANA FLORENTINA ROXANA STUDIO WINE 702
7 M 2020 05818 18/08/2020 DAN GASHRI PITA 702
8 M 2020 05819 18/08/2020 DAN GASHRI PITA GalDan 703
9 M 2020 05860 20/08/2020 SC ALEPH MEDIA SRL MARIUS TUCA SHOW 703

10 M 2020 05865 20/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosel pitic 704

11 M 2020 05867
20/08/2020 ALIN CONSTANTIN BENEA TIMISOARA 2023 CAPITALA

EUROPEANA A CULTURII
705

12 M 2020 05881 20/08/2020 TUDOR DAN TACORIAN SUPE CIORBE SI GRATARE 705

13 M 2020 05924
21/08/2020 S.C. H4L DEVELOPMENT

S.A.
Carol Park 705

14 M 2020 05978 25/08/2020 MLS SRL HOT MICI 710

15 M 2020 06337
08/09/2020 LIVIU-CONSTANTIN

CIOBANU
PREMIUM FIT 711

16 M 2020 06387 09/09/2020 PETRU ADRIAN ZAHARIEA FOTBAL CLUB KRONSTADT 711
17 M 2020 06615 18/09/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Acetilcisteina 300 mg 711



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.

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

719

(210) M 2010 08406 (111)172640
(151) 24/11/2010
(732) SC INTEGRA HR SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 141, MANSARDĂ,
AP. 3, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

integraHR

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.02;
09.03.13

(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.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2011 04316 (111)172648
(151) 08/06/2011
(732) FUNDATIA VOCI STRAMOSI, STR.

SG. ION MARCU NR. 5, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUNDAŢIA VOCI STRĂMOŞI

(531) Clasificare Viena: 02.01.09; 02.01.23;
03.07.24; 27.05.01

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

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, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(591) Culori revendicate: alb, gri (pantone
425,427), roz (panton 190), mov
deschis (pantone 681U), mov închis
(pantone 689U)
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(210) M 2011 05088 (111)172583
(151) 13/07/2011
(732) AUGUSTIN RUSSU, STR. EROU

NICOLAE NR. 10B, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

MURIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).

───────

(210) M 2012 00685 (111)172445
(151) 02/02/2012
(732) IL MAESTRO S.R.L.,

BULEVARDUL DINICU GOLESCU
NR. 43, PARTER, CAMERA 2,
SCARA 3, AP. 69, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEGAPAN

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2012 02198 (111)172822
(151) 02/04/2012
(732) PATRONATUL ROMAN DIN

INDUSTRIA DE MORARIT
PANIFICATIE SI PRODUSE
FAINOASE ROMPAN, CALEA
PLEVNEI NR. 145, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060012, ROMANIA

(540)

ROMPAN PANIFICATIE
MORARIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.02;
08.01.02; 05.07.02

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

16. Tipărituri, material didactic sau pentru
învăţământ.
30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, drojdie, praf de copt, sare,
condimente.
31. Produse agricole, cereale, seminţe,
mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, asistenţa în conducerea şi
administrarea afacerilor.
39. Transport, ambalare şi depozitare mărfuri.
41. Educaţie, instruire.

(591) Culori revendicate: galben, roşu,
albastru
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42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de
analiză şi cercetare industrială.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2012 05842 (111)172823
(151) 13/09/2012
(732) COTET ALEXANDRU GABRIEL .,

STR. BURNITEI, NR.24,
BIROUL 33, ET.1, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SECTOR 7

albastru, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, 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, compact discuri, DVD-uri şi
alţi suporţi de înregistrare digitală, mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software pentru
calculatoare, extinctoare, în special filme online
downloadabile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, în
special producţia de reclame şi filme publicitare,
producţie de înregistrări audio şi video pentru
scopuri publicitare, publicare de texte publicitare.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, în special filme on-line non-
downloadabile.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
în special design de logo-uri şi materiale
publicitare, design de web-siteuri şi în special
design de logo-uri şi materiale publicitare, design
de web-siteuri şi în special web-siteuri utilizate în
scopuri publicitare.

───────

(210) M 2012 06052 (111)172551
(151) 21/09/2012
(732) SC STAR MANAGEMENT SRL,

ALEEA STĂNILĂ NR. 4, BL.H11,
SC.4, ET.2, AP.12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PRO ISTORIA FEST

(531) Clasificare Viena: 07.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi
alţi suporţi de înregistrare digitală, mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.07.11
(591) Culori revendicate: roşu, galben,
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maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software pentru
calculatoare, extinctoare.
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 06429 (111)172749
(151) 05/10/2012
(732) BRĂDEAN ANCA, STR. AVRAM

IANCU NR. 151A, BL. 5, SC. B, AP.
19, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA
NAGY TIBERIU ADRIAN, STR.
PIAŢA GEORGE ENESCU NR.
12, AP. 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA
BUCUR ALEXANDRU, STR.
SPĂTAR MILESCU NR. 3A,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL, STR. 9 MAI, NR. 4,
SC. D, AP. 3, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500209

(540)

Fusion Core
(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.04

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

35. Publicitate în domeniul muzical, inclusiv
publicitate on-line, regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, inclusiv comerţ on-line,
servicii de import-export cu produse şi servicii în
domeniul muzical.
41. Servicii de compoziţie muzicală,
reprezentaţii muzicale, spectacole live, servicii
de educaţie muzicală, servicii de discotecă,
organizarea de spectacole, servicii de
impresariat, producţie muzicală, studiouri de
înregistrare.

───────

(210) M 2012 06454 (111)172712
(151) 08/10/2012
(732) SC SACCO W.G. DESIGN SRL,

SPL. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
9/3, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300195, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

(540)

SACCO DESIGN
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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,
design interior.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

723

(210) M 2012 06600 (111)172795
(151) 12/10/2012
(732) SC ZORILE TOYS SRL, STR.

ROZELOR NR. 35 - HALE
DEPOZIT, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MANGALIA, ROMANIA

(540)

Z ZORILE STORE
Re-Fresh Yourself

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.24

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a textilelor
şi încălţămintei (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, activităţi de comerţ on-line şi
electronic.

───────

(210) M 2012 06959 (111)172753
(151) 26/10/2012
(732) SC RENICO IND SA, STR.

SIMPOZIONULUI NR. 3, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
ROMANIA

(540)

ReNiCo

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.11;
27.05.08; 27.05.07; 26.04.11; 01.01.02

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.

───────

(210) M 2012 06961 (111)172814
(151) 26/10/2012
(732) SC EDITURA PARALELA 45

SA, STR. FRAŢII GOLEŞTI NR.
130, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110174, ROMANIA

(540)

INVĂŢARE DE EXCELENŢĂ
SUPERSUCCES

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.04.18;
27.05.24

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

16. Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35. Servicii de redactare, editare de publicaţii.
39. Distribuire de cărţi şi publicaţii.
41. Organizare de concursuri şcolare, publicare,
publicare on-line de cărţi şi publicaţii, editare de
cărţi.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2012 06964 (111)172813
(151) 26/10/2012
(732) SC EDITURA PARALELA 45

SA, STR. FRAŢII GOLEŞTI NR.
130, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110174, ROMANIA

(540)

INVĂŢARE DE INIŢIERE,
SUSŢINERE, REMEDIERE

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.04.18;
27.05.24

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

16. Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35. Servicii de redactare, editare de publicaţii.
39. Distribuire de cărţi şi publicaţii.
41. Organizarea de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi publicaţii,
editare de cărţi.

───────

(210) M 2012 06965 (111)172816
(151) 26/10/2012
(732) SC EDITURA PARALELA 45

SA, STR. FRAŢII GOLEŞTI NR.
130, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110174, ROMANIA

(540)

ÎNVĂŢARE DE CONSOLIDARE
ANTRENAMENT

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.04.18;
27.05.24

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

16. Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35. Servicii de redactare, editare de publicaţii.
39. Distribuire de cărţi şi publicaţii.
41. Organizarea de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi publicaţii,
editare de cărţi.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

725

(210) M 2012 06970 (111)172812
(151) 26/10/2012
(732) SC EDITURA PARALELA 45

SA, STR. FRAŢII GOLEŞTI NR.
130, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110174, ROMANIA

(540)

ÎNVĂŢARE STANDARD
aprofundare

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.04.18;
27.05.24

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

16. Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35. Servicii de redactare şi editare de publicaţii.
39. Distribuire de cărţii şi publicaţii.
41. Organizarea de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi publicaţii,
editare de cărţi.

───────

(210) M 2012 07021 (111)172881
(151) 30/10/2012
(732) SC HD NETWORKING SRL, STR.

VASILE LUPU NR. 99, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

HD NETWORKING
SMALL THINK BIG

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.08;
27.05.24; 29.01.04

clase:
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

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

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17, SC.1,
ET. 3, AP. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI
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(210) M 2012 07301 (111)172550
(151) 27/07/2012
(732) SC ALIA SA, STR. BARIERA

VÂLCII NR. 295, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

(540)

ALIA
(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.

───────

(210) M 2012 07322 (111)172671
(151) 12/11/2012
(732) SC PIGNA ROMANIA IMPEX SRL,

BD. TIMIŞOARA NR. 84, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SCHOLL FRIENDLY

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.05.01;
27.05.01; 29.01.14

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

18. Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.

───────

(210) M 2012 07337 (111)172721
(151) 12/11/2012
(732) SC MODELISM INTERNATIONAL

SRL, STR. CALAFAT NR. 57,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020347,
ROMANIA

(540)

MODELISM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Machete realizate din hârtie, carton,
materiale plastice pentru nave, avioane, vehicule
blindate, utilaj, clădiri.
35. Servicii de editare de reviste, publicaţii.
41. Editare de cărţi.

───────

(210) M 2012 07338 (111)172720
(151) 12/11/2012
(732) SC MODELISM INTERNATIONAL

SRL, STR. CALAFAT NR. 57,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020347,
ROMANIA

(540)

MODELISM INTERNATIONAL

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

16. Machete realizate din hârtie, carton,
materiale plastice pentru nave, avioane, vehicule
blindate, utilaj, clădiri.
35. Servicii de editare de reviste, publicaţii.
41. Editare de cărţi.

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

───────
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(210) M 2012 07615 (111)172772
(151) 26/11/2012
(732) POP BUIA CLAUDIU,

STR. LABIRINT NR. 31,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
LOCALITATEA UNIREA, 420005,
ROMANIA

(540)

ITAL-CERAMIC luxul
pe care ţi-l permiţi

(531) Clasificare Viena: 26.04.13; 26.11.13;
27.05.15

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate aceste
servicii cu exceptia comercializarii produselor
din ceramica, sticlarie, tapete si produse de
intretinere.

───────

(210) M 2012 07881 (111)172755
(151) 06/12/2012
(732) SC EDILCONST SA, STR. BUCEA

NR. 2, JUDEŢUL PRAHOVA,
CÂMPINA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

EdilConst

(531) Clasificare Viena: 07.01.25; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.24; 29.01.04

clase:
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2013 00058 (111)172735
(151) 09/01/2013
(732) SERVICIUL PUBLIC DE

INFORMARE SI CONSULTANTA
PENTRU TINERET SI TURISM
SPICTT, PIAŢA MARTON ARON
NR. 6, JUDEŢUL HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, ROMANIA

(540)

SZINFOTOUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, organizare de călătorii.
41. Servicii de educaţie a persoanelor şi de
dresaj al animalelor, sub toate formele, servicii
al căror scop este divertismentul sau recreerea
persoanelor, servicii de prezentare a operelor
de artă plastică sau de literatură publicului, în
scopuri culturale sau educative.

───────

(210) M 2013 00117 (111)172621
(151) 12/01/2013
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR. 140,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012367,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, SNAGOV SAT,
JUDEŢUL ILFOV, SNAGOV

(540)

PRODUSE ROMÂNEŞTI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.02;
09.01.16; 07.01.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(591) Culori revendicate: maro (pantone
4975C), portocaliu (pantone 021C)
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(210) M 2013 00826 (111)172785
(151) 08/02/2013
(732) GEORGE CLAUDIU ERWIN,

ALEEA TESATORILOR NR. 4, JUD.
TIMIS, LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BEAUTY OF ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 01.05.02; 01.05.07;
02.03.06; 24.09.05; 29.01.14

(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 2013 01232 (111)172481
(151) 22/02/2013
(732) MIHAI CIMA, ŞOS. COLENTINA

NR. 16, BL. A1, ET. 5, AP. 40,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
GIURCĂ ANAMARIA, STR.
COSTACHE CONACHI NR. 12, BL.
6 C, SC. A, ET. 3, AP. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
HOSSU CRISTIAN-VOICU, STR.
TOPORAŞI NR. 31, BL. 1, SC.
C, ET. 6, AP. 104, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
GHEBAN CONSTANTIN-DRAGOŞ,
B-DUL GHICA TEI NR. 91, BL.
T32, SC. 1, AP. 52, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, CALEA VITAN NR.
106, BL. V40, SC. 3, ET. 3, AP. 69,
SECTOR 3, BUCURESTI

(540)

GALA PREMIILOR PENTRU
INOVATIE - Romanian

Innovation Awards
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(591) Culori revendicate: auriu, albastru,
negru, roz
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(210) M 2013 02171 (111)172581
(151) 28/03/2013
(732) SC SPERANTA CONCEPT SRL,

ŞOS. CHITILA NR. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RODINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, ţigarete, ţigări, articole pentru
fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2013 02628 (111)172846
(151) 11/04/2013
(732) SC INTERBRANDS MARKETING

& DISTRIBUTION SRL, SOS.
VIILOR, NR. 14, SECT. 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SOIN ET AMOUR
RENDUS ESTIME

(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.(solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de produse)
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru
uz uman şi pentru animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

(solicităm protecţie pentru întreaga clasă de
produse)
24. Ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă. (solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de produse)
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
(solicităm protecţie pentru întreaga clasă de
servicii)

───────

(210) M 2013 03080 (111)172553
(151) 07/05/2013
(732) BACS MIKLOS, STR. JUPITER

NR. 3, AP. 28, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(540)

GALACTORIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţia de spectacole.

───────

(210) M 2013 03303 (111)172433
(151) 30/05/2013
(732) SC SEREX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, JUD. ILFOV,
DEPOZIT CC10A, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SEREX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse veterinare, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
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.

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET. 2, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 011146
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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.
20. Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice.
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 5,8,11,16,20
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2013 03396 (111)172649
(151) 16/05/2013
(732) STANCIU EMILIAN ADRIAN, STR.

ROŞIORI NR. 18, BLOC PALTIN 2,
AP. 26, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, CALEA VITAN NR.
106, BL. V40, SC. 3, ET. 3, AP. 69,
SECTOR 3, BUCURESTI

(540)

YOYO DELICIOUS DONUTS

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 27.05.02;
29.01.12

clase:

(210) M 2013 03699 (111)172607
(151) 29/05/2013
(732) UNIUNEA DEMOCRATA

MAGHIARA DIN ROMANIA, PIAŢA
UNIRII NR. 2-4, JUD. BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

(540)

SZSCSVAY AKADEMIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 02.01.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

30. Gogoşi.
───────
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(210) M 2013 04004 (111)172786
(151) 10/06/2013
(732) SC PAMBAC SA, CALEA

MOINEŞTI NR. 14, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600281, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

Cozonac
Moldovenesc Pambac

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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 comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2013 04079 (111)172854
(151) 12/06/2013
(732) SC GREYPOINT SOLUTION SRL,

STR. RĂCARI NR. 12, BL. 45, SC.
2, ETAJ 1, AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

intretinerejacuzzi.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2013 04080 (111)172855
(151) 12/06/2013
(732) SC GREYPOINT SOLUTION SRL,

STR. RĂCARI NR. 12, BL. 45, SC.
2, ETAJ 1, AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

Intretinerespa.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2013 04081 (111)172858
(151) 12/06/2013
(732) SC GREYPOINT SOLUTION SRL,

STR. RĂCARI NR. 12, BL. 45, SC.
2, ETAJ 1, AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

perfectspas.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2013 04082 (111)172856
(151) 12/06/2013
(732) SC GREYPOINT SOLUTION SRL,

STR. RĂCARI NR. 12, BL. 45, SC.
2, ETAJ 1, AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

specialspas.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2013 04083 (111)172857
(151) 12/06/2013
(732) SC GREYPOINT SOLUTION SRL,

STR. RĂCARI NR. 12, BL. 45, SC.
2, ETAJ 1, AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

greypoint solution...passion
for well done things

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.15;
27.05.10; 27.05.01

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

clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2014 00531 (111)172582
(151) 28/01/2014
(732) BIZ MANIFESTO SRL D, STR.

COPACELU NR. 19, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, ROMANIA

(540)

SUNDAY bagels and coffee
A piece of the weekend

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.08;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
716)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2016 01283 (111)172848
(151) 24/02/2016
(732) SC MAY DAY DISTRIBUTION

IMPEX SRL, B-DUL THEODOR
PALLADY NR. 50 T, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

MR. Snacko

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 25.01.19;
26.02.07; 26.04.06; 26.04.14; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri ( condimente ), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2016 03504 (111)172687
(151) 17/05/2016
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,

UL LEGIONOW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

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

(540)

Bucovina. Sete de echilibru.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comerciala, lucrări de birou, toate
aceste servicii limitate la produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2016 07600 (111)172849
(151) 08/11/2016
(732) SC MAY DAY DISTRIBUTION

IMPEX SRL, B-DUL THEODOR
PALLADY NR. 50 T, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

BAVETE
(531) Clasificare Viena: 08.01.25; 27.05.08

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate 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.

───────

(210) M 2017 00124 (111)172843
(151) 11/01/2017
(732) MARIANA PORST, STR.

MĂRGEANULUI NR. 22, BL. M35,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 5,
BUCUREŞTI , ROMANIA
ALIN CONSTANTIN ANGHEL,
STR. CAP. ILINA NR. 6, BL. 14,
SC. 2, ET. 4, AP. 77, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. G. M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22 A, SC.
1, ET. 2, AP. 11, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Presto Mereu la fel de bună

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 03115 (111)172637
(151) 10/05/2017
(732) FINESENZA SRL, STR.

CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5+6, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Intelectuală Irina Albuşel, STR.
NICOLAE RACOTA, NR.4, BL.69,
AP.32, SECTOR.1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FINESENZA

(531) Clasificare Viena: 01.03.18; 27.05.01;
29.01.04

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

736

(210) M 2017 06956 (111)172615
(151) 30/10/2017
(732) INDUSTRIAL BROKERAGE

SERVICES S.R.L., STR. IULIU
MANIU NR. 616, BL. B 101,
CORP B, ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dunwell real estate doers

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08

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

36. Agenții imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2017 07004 (111)172657
(151) 31/10/2017
(732) SC Atmor Electrocasnice SRL,

STR. GRIGORE GAFENCU 9, SC.
A, AP. 51, ETAJ 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATMOR Hot Water On Demand

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
26.01.06; 27.05.01; 27.03.15; 29.01.12

clase:

35. Servicii de import, servicii de vânzare privind
instante electrice pentru apă caldă.

───────

(210) M 2017 07425 (111)172641
(151) 16/11/2017
(732) INDUSTRIAL BROKERAGE

SERVICES S.R.L., STR. IULIU
MANIU NR. 616, BL. B 101,
CORP B, ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dunwell real estate doers

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

clase:
35. Marketing imobiliar.
36. Brokeraj imobiliar, agenţii imobiliare,
servicii oferite de agenţi imobiliari, investiţii
imobiliare, gestionarea investiţiilor imobiliare,
managementul proprietăţilor imobiliare.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 01095 (111)172759
(151) 21/02/2018
(732) SC ND PHARMA SRL, STR.

CALEA MOLDOVEI NR. 197,
JUDEŢUL BACAU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

SOMNO RELAX
(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, erbicide.

───────

(210) M 2018 03803 (111)172702
(151) 07/06/2018
(732) GAUSS CLINICS SRL, STR. ION

NECULCE NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Gauss Clinics
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de imagistică
medicală.

───────

(540)

GLOBAL EVENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.03.15;
01.05.01

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

───────

(210) M 2018 03844 (111)172739
(151) 10/06/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL, 

STR. CATEDRALA TINERETULUI 
NR. 3, COSTINESTI, 
JUDEŢULCONSTANŢA, SCHITU, 
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2018 06059 (111)172836
(151) 17/09/2018
(732) PORST IULIAN ADRIAN, STR.

MĂRGEANULUI NR. 22, BL. M35,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ALIN CONSTANTIN ANGHEL,
STR. CAP. ILINA NR. 6, BL. 14,
SC. 2, ET. 4, AP. 77, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

pizzateria GĂTIT CU
FOC. DE LEMNE.

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.05; 29.01.12

clase:
30. Pizza, pizza preparată şi nepreparată, pizza
congelată.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(540)

FlexiBILL FACTORING

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

clase:
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.

───────

(210) M 2018 07985 (111)172604
(151) 26/11/2018
(732) MATEI LADEA, STR. INTRAREA

DOCTORULUI NR. 2, JUD.
GIURGIU, SAT JOIŢA, 087150,
ROMANIA

(540)

BESPOKE

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

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

(210) M 2018 06862 (111)172618
(151) 17/10/2018
(732) RAIFFEISEN BANK SA, 

CALEA FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.  2-7, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(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.
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.
24. Textile și înlocuitori de textile, Lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 00102 (111)172444
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2, AP.
6, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

(540)

Unde mergi cand vezi salam
peste tot? La Poftamolog

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

29. Carne, produse din carne, salamuri.
30. Alimente semipreparate şi snack-uri,
produse de patiserie, sandvişuri (toate aceste
produse conţinând carne).

───────

(210) M 2019 00194 (111)172719
(151) 15/01/2019
(732) OFY GRUP SRL, STR. NICOLAE

CARAMFIL NR. 87, ET. 3, CAMERA
2, BIROUL NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BABYLON FASHION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de import-export, servicii oferite de un lanț de
magazine.

───────

(210) M 2019 00270 (111)172655
(151) 18/01/2019
(732) TIBERIU FAUR, STR.

DOROBANȚILOR NR. 50, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Casa Faur
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(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 24.01.20;
07.01.01; 07.01.24; 25.01.09; 25.01.10;
17.03.01; 17.03.02; 29.01.15

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

35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de comerț import-export, lucrări de birou,
publicitate, activități de consultanță pentru
afaceri si management prin intermediul unor
persoane specializate în management, program
de eficientizare și proceduri de control al
bugetului, servicii de resurse umane (servicii de
personal), întocmirea de state de plată, avizare
psihologică pentru angajare, servicii de evidență
a datelor pe calculator (lucrări de birou).
36. Agenții imobiliare, servicii de evaluări
imobiliare (construcții și terenuri), intermedieri
și consultanță în domeniul imobiliar, asigurarea
unor servicii de intermediere financiară, creditare
si garantare.
41. Organizarea de cursuri și alte activități
de pregătire profesională pentru perfecționarea
pregătirii de personal.
42. Servicii de proiectare a sistemului contabil,
analiza cerințelor și problemelor utilizatorilor
și prezentarea celor mai eficiente soluții,
consultanță și furnizare de programe informatice
(software), editare programe (dezvoltarea,
producerea, furnizarea și documentarea de
programe informatice nespecializate, furnizare
de alte produse software (analiza, proiectarea
și programarea sistemelor la cheie-gata pentru
utilizare, analiza cerințelor și problemelor
utilizatorului, proiectarea de pagini web,
prelucrarea informatică a datelor-activități legate
de bazele de date (furnizare de date într-o
anumită ordine, prin metode de căutare on-
line sau acces direct pentru utilizatori, general
sau limitat, sortat la cerere, prelucrarea datelor
folosind fie programele proprii, fie ale clientului,
prelucrarea completă a datelor, serviciilor de
introducere de date (data entry), scanarea
documentelor, gestiunea și exploatarea curentă
a mijloacelor de prelucrarea a datelor care
aparțin clienților, administrarea de pagini web,
servicii legate de bazele de date, respectiv
analiza, proiectarea și implementarea bazelor
de date on-line, realizarea și implementarea
sistemului de comunicare on-line, realizarea si
implementarea altor sisteme on-line, realizarea
de portale de căutare web.
45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și a persoanelor, servicii de agenții de

detectivi, consultanță în materie de securitate,
servicii de investigații cu privire la persoane
dispărute, servicii de recuperare a banilor pentru
firmă de la societățile datoare.

───────

(740) NOMENIUS SRL, STR.PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011941, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.04.18; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse din carne de porc, Carne de porc.

───────

(591) Culori revendicate: negru, roșu, 
albastru închis, albastru deschis, 
galben,  portocaliu, alb

(210) M 2019 00295 (111)172623
(151) 18/01/2019
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL BUCUREŞTII NOI NR . 140, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,  78496, 
ROMANIA
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(740) NOMENIUS SRL, STR.PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011941, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 03.07.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse din carne de pui, Carne de pui.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse din carne de vită, Carne de vită.

───────

(210) M 2019 00453 (111)172853
(151) 25/01/2019
(732) IVANESCU BOGDAN

(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)

STEM SURE
ACADEMIA 9 LUNI

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

(210) M 2019 00297 (111)172624
(151) 18/01/2019
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL BUCUREŞTII NOI NR. 140, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,78496, 
ROMANIA

(210) M 2019 00298 (111)172622
(151) 18/01/2019
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL BUCUREŞTII NOI NR . 140, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,78496, 
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011941, ROMANIA

CONSTANTIN, STR. DRM.
MURGULUI, NR. 8, BL. H1, 
AP. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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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).

───────

(210) M 2019 00896 (111)172659
(151) 12/02/2019
(732) DIOV NEW SOLUTIONS

SRL, STRADA BĂILOR, NR.2,
LOCALITATEA CISNĂDIE,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

(540)

DIOV new solutions

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 26.11.01; 26.05.17

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

3. Preparate pentru curăţarea, spălarea şi
ceruirea, lustruirea, conservarea şi protejarea
suprafeţei finisate a vehiculelor, substanţe pentru
curăţarea, lustruirea şi protejarea suprafeţelor
roţilor pentru vehicule, preparate de curăţarea
sticlei şi suprafeţelor interioare ale vehiculelor,
preparate de îngrijire pentru vehicule, şi anume
curăţarea materialelor plastice, îndepărtarea
ruginii, curăţarea tapiţeriei, îndepărtarea
gudronului, curăţarea lacului, ceară de lustruit,
cremă piele.
10. Articole ortopedice, dispozitive terapeutice
și de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj.
12. Huse de scaune pentru automobile,
organizatoare pentru maşină, pompe de aer
pentru vehicule, oglinzi pentru autovehicule şi
biciclete, prelate, parasolare, capote şi învelitori
adaptate pentru vehicule, lanţuri pentru zăpadă,
pentru autovehicule, cârlige de remorcare pentru
vehicule, frâne şi seturi de frâne pentru vehicule,

suporturi pentru schiuri, butoane de cuplare,
plase pentru bagaje, tetiere şi huse pentru
volane de autovehicule, piese de schimb pentru
vehicule, echipamente de reparaţii pentru pneuri.

───────

(210) M 2019 01329 (111)172830
(151) 25/02/2019
(732) COSTEL GRIGORE, COMUNA

BELCIUGATELE, JUD. CĂLĂRAȘI,
SAT BELCIUGATELE, CĂLĂRAȘI,
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)

Recomandarea Farmacistului

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

38. 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

9. Aplicații software, Aplicații mobile, Aplicaţii
software descărcabile, Aplicații software  pentru
web,  Aplicații  software  pentru  telefoane
mobile,  Aplicații  software  de  calculator,
descărcabile, Aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, Software și aplicații
pentru dispozitive mobile.
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).
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 01373 (111)172651
(151) 26/02/2019
(732) SC KALINA TEXTILE SRL, STR.

ALEXANDRIEI NR. 22 B, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

CULINARO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor cu veselă şi produse horeca (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

───────

(210) M 2019 02023 (111)172629
(151) 18/03/2019
(732) EUCOM INNOVATIVE, BD.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
CLADIREA 24, ET. 5, CAM. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Courses Without Walls
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 02025 (111)172630
(151) 18/03/2019
(732) EUCOM INNOVATIVE, BD.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
CLADIREA 24, ET. 5, CAM. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AGILE LEARNING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 03261 (111)172793
(151) 25/04/2019
(732) TOPASPRO SRL, STR. ALBOTA

NR. 8, BL. 1, JUDEȚUL BRAȘOV,
VICTORIA, 505700, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PASIUNE.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02

42.  Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware  şi  software  ale  calculatorului,
Dezvoltare software, programare, implementare,
conform  limitării  efectuate  de
contestatorul-solicitant.
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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, preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, uleiuri pentru
masaj, creme şi geluri lubrifiante, nu în scopuri
medicale, uleiuri pentru masaj corporal, de uz
cosmetic.
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, peparate şi articole sanitare,
remedii naturale şi farmaceutice, lubrifianți
sexuali personali, preparate pentru facilitarea
actului sexual, creme pentru stimularea
orgasmului, geluri pentru stimularea sexuală,
geluri pentru stimularea sexuală, preparate
pentru facilitarea actului sexual, produse
farmaceutice, produse igienice, de uz medical.
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,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, dispozitive
pentru îmbunătăţirea performanţelor sexuale,
vibratoare, instrumente ajutătoare pentru sex,
păpuşi gonflabile (păpuşi sexuale), stimulente
sexuale pentru adulţi, penisuri artificiale
(stimulente sexuale pentru adulți), vibratoare sub
formă de accesorii sexuale pentru adulţi, penisuri
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulţi, vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulţi, bile benwa, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulţi, dispozitive
de mărire a penisului, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulţi, stimulente sexuale
pentru adulți, penisuri artificiale (stimulente
sexuale pentru adulți), păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), vibratoare sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, vagine artificiale sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, penisuri
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru

25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, în special lenjerie de corp şi
lenjerie sexy din piele, cauciuc sau latex, curele
pentru îmbrăcăminte și încălţăminte.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
Regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 03, 05, 10 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de import-export,
servicii de comerţ on-line, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
Administrarea de programe de fidelitate cu
reduceri sau stimulente, servicii de vânzare cu

adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți, aparate
și instrumente medicale, aparate de masaj,
aparate acționate manual pentru stimularea
electrică a grupelor de nervi și a grupelor de
mușchi, aparate electronice pentru stimularea
electrică a grupelor de nervi și a grupelor
de mușchi, aparate acționate manual pentru
stimularea electrică a grupelor de nervi și
grupelor de mușchi prin intermediul stimulării
cu curent electric, aparate electronice pentru
stimularea electrică a grupelor de nervi și
grupelor de mușchiprin intermediul stimulării
cu curent electric, aparate pentru vibromasaj,
aparate pentru masaj cu sau fără motor, bile de
masaj, vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, păpuşi de cauciuc sub
formă de articole sexuale auxiliare, pompe de
vid pentru penis, pompe de vid de uz medical,
dispozitive de mărire a penisului, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, articole din
cauciuc medicale și igienice, dilatatoare de uz
medical, dilatatoare electrice de uz medical,
prezervative, produse de igienă sexuală şi
mijloace auxiliare din silicon şi alte materiale
plastice, şi anume bile vaginale, inele de penis,
dildo-uri şi reproduceri funcţionale după părţi ale
corpului uman, în special organe sexuale, jocuri
şi jucării erotice pentru adulţi, aparate electrice
pentru fizioterapie, păpuşi pentru jocuri erotice şi
sexuale, aparate de sport erotice, aparate pentru
recuperare fizică, pentru uz medical, bandaje
elastice, electrozi de uz medical, aparate
medicale pentru întărirea mușchilor planșeului
pelvian, cadre de mers pentru persoane cu
handicap, centuri medicale, centuri electrice
pentru  uz  medical, dușuri  vaginale,  irigatoare
de  uz  medical,  aparate  pentru  masaj de 
înfrumusetare, mănuși pentru masaj, sondede 
uz  medical,  accesorii  sexuale  de  uz  medical,
dilatatoare rectale, jucării erotice, aparate de
masaj cu vibraţii.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, distribuție de
articole erotice și sex-shop (transport).

───────

(210) M 2019 03396 (111)172845
(151) 07/05/2019
(732) REGALINA NATURAL SRL, STR.

GENERAL MOȘOIU NR. 11, JUD.
BRASOV, BRAN, 507025, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

CASA DIN BRAN
(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;

27.05.17; 06.01.02
(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 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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire, expoziții
de animale și dresură de animale: divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de
jocuri și competiții educative, sportive sau
artistice, închiriere de echipament și instalații
sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, rezervări de spații
de cazare temporară, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de înfrumuseţare,

amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
portfarduri,  curele,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cu genți, portofele,
portfarduri, curele, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv online, în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul, inclusiv online,
în legătură cu cosmetice și produse pentru
îngrijirea pielii și părului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cosmetice și produse
pentru  îngrijirea  pielii  și  părului,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul,  inclusiv  online,  în 
legătură  cu  cărți, felicitări,  agende,  CD-uri, 
DVD-uri,  servicii  de vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  cărți,  felicitări, agende,  CD-uri, 
DVD-uri,  servicii  de vânzare cu amănuntul, 
inclusiv online, în legătură cuveselă, servicii 
de  vânzare  cu  ridicataîn  legătură cu  veselă, 
prezentarea produselor prin toate mijloacele 
de  comunicare  pentru  vânzarea  cu 
amănuntul,  servicii  de consultanță  privind 
relațiile  publice,  scrierea  si publicarea  de 
texte  publicitare,  organizare  de parade  de 
modă  în  scopuri  comerciale  sau promoționale, 
promovare de produse și serviciipentru terți.
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oferite de un centru spa, servicii de tratamente
medicale, oferite de un centru spa, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2019 03911 (111)172717
(151) 27/05/2019
(732) MKM Activ Trading SRL , STR.

(540)

Zenai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
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 şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lâna metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04134 (111)172764
(151) 04/06/2019
(732) Rauch Fruchtsafte GmbH,

(540)

BRAVO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

GHIMPATI NR. 17, BL. 3, SC. 2, 
AP.  36, PARTER, SECTOR 4, 
BUCURESTI, ROMANIA

LANGGASSE 1, RANKWEIL (AT),
A-6830, AUSTRIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL,
STR. PORTULUI, NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, ROMANIA

29. Carne, pește și vânat, extracte din carne,
carne, fructe și legume, conservate, congelate,
uscate și  fierte, fructe și legume prelucrate,
fructe  și legume preparate,  fructe  congelate,
în  special pentru  producția  sau  prelucrarea 
ulterioară  a  smoothie-urilor, amestecuri  de 
fructe,  chipsuri  de  fructe congelate,  Snack 
amestec,  constând  predominant  sau  exclusiv 
din   fructe   și   legume,   deserturi   de  fructe,
Snack-uri  pe  bază   de  fructe,  salate  de 
fructe,  pulpă  de  fructe,  chipsuri  de  fructe 
pastede  fructe, piure de fructe, pulberi de fructe,
jeleuri de  fructe,  fructe  aromatizate  fructe 
decojite,  produse  din  fructe uscate  fructe 
fermentate,  fructe  conservate, fructe  tăiate, 
fructe  cristalizate,  aranjamente  de  fructe 
prelucrate, produse  din  fructe,  fructe 
îmbuteliate,  fructe feliate,  jeleuri,  gemuri, 
compoturi, ouă, lapte și produse lactate unt,
iaurt, brânză și produse din brânză uleiuri și
grăsimi  comestibile,  piure  de  fructe 
concentrate  de  fructe,  preparate  din fructe 
salate de fructe, piure de fructe, piure de măr, 
piure  de  tomate,  lapte  și  produse  lactate  cu 
cafea sau aromă decafea, băuturi obținute din 
sau  conținând  lapte, băuturi  pe  bază  de  lapte 
care conțin cafea, milkshake-uri, băuturi care 
au  o  bază  de  lapte,  băuturi  din  lapte,
predominând laptele, băuturi pe bază de lapte, 
sucuri  de  fructe  pentru gătit,  băuturi  din  lapte 
care  conțin  fructe,  băuturi  pe  bază  de  lapte 
care conțin suc de fructe”, cu excepţia produselor
„carne  de  pasăre  proaspătă   sau   congelată,
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produse pe bază de carne de pasăre, păsări de
curte, extracte din carne de pasăre”.

31. Fructe si legume proaspete, fructe
proaspete, fructe neprelucrate, aranjamente de
fructe și /sau legume proaspete, fructe de
pădure, proaspete.
32. Bere, amestecuri de bere, ape, ape minerale
și carbogazoase, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice cu suc de mere, sucuri, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, suc de mere,
suc de portocale, nectaruri, nectaruri de fructe,
băuturi nectar din fructe, sucuri de legume,
băuturi din legume și sucuri de legume
(băuturi), băuturi nectar de legume, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
energizante, limonade, băuturi răcoritoare, în
special cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice,
în special cu aromă de fructe, smoothie-uri,
băuturi aromatizate pe bază de apă, suc de roșii,
băuturi nealcoolice făcute cu fructe, extracte
de fructe nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi izotonice, băuturi sportive, băuturi care
conțin vitamine, must, aperitive nealcoolice,
băuturi din zer, băuturi nealcoolice cu aromă
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
fructe sau extracte de fructe, siropuri pentru
băuturi, siropuri de fructe și alți compuși de
fructe nealcoolici pentru prepararea băuturilor
nealcoolice, vinuri spumante nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, băuturi
alcoolice care conţin fructe, băuturi alcoolice
preamestecate, altele decât amestecurile pe
bază de bere: amestecuri de cocktailuri
alcoolice, cidru, cidru alcoholic.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
servicii de afaceri cu privire la furnizarea de
sponsorizare, sponsorizare sportivă sub formă
de publicitate, sponsorizare, servicii de comerț
cu amănuntul, comerț intermediar și comerț
cu ridicata cu băuturi nealcoolice și băuturi
alcoolice.
39. Distribuția fructelor (transport).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
inclusiv de catering și cazare temporară,
catering, servicii de bar, în special pentru
baruri de băuturi, pentru baruri de sucuri, în
special pentru sucuri de fructe și smoothieuri de
fructe și baruri de fructe, servicii de preparare
a băuturilor, în special a smoothie-urilor și
a alimentelor, servicii de consum la pachet,
aparate de distribuire a băuturilor, închirierea
de mașini de distribuire a băuturilor, servicii de
furnizare de alimente și băuturi în baruri de
băuturi, în special pentru sucuri de fructe și
smoothie-uri de fructe și baruri de fructe, cu
vânzări comerciale, vânzare de fructe congelate,
amestecuri de fructe, mâncăruri și băuturi gata
preparate, servicii de preparare de alimente
și băuturi, consultanță și informații referitoare
la prepararea băuturilor și meselor, servicii de
livrare a băuturilor.

───────

(210) M 2019 04293 (111)172650
(151) 11/06/2019
(732) BASAROM COM SRL, STR.

ALEXANDRIEI NR. 22, JUDEŢ
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

!RAKI

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, băuturi
pe bază de cafea, ceai, ciocolată de baut, Băuturi
pe bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
pe bază de ceai și / sau cacao, băuturi de
cafea cu lapte, cafea cu gheata, orez, tapioca
și sago, făină și preparate din cereale, produse
alimentare furajere, pâine, produse de patiserie
și produse de cofetărie, dulciuri, cofetărie, praline
și produse de cofetărie, produse din ciocolată și
ciocolată, băuturi comestibile, îngheţată, zahăr,
miere, melasa, drojdie, pulbere de copt, sare,
muştar, oțet, sosuri (condimente), marinate,
sosuri de fructe, sosuri de tomate, condimente,
gheaţă, sandvişuri, arome pentru mâncare, ceai
cu gheaţă, ceai verde, ceaiuri cu aromă de fructe,
ceai de fructe, zaharicale, în special zaharicale
(bomboane)  care  conține fructe  și  dulciuri 
aromatizate  cu  fructe,  jeleuri de  fructe 
(produse  de  cofetărie),  zaharicale, fondanți 
(cofetărie),  produse  de  patiserie  de migdale, 
bomboane din zahar.
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.04

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

35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a articolelor de sezon pentru casă şi
grădină, unelte electrice, maşini electrice de uz
gospodăresc, haine de lucru, articole utilizate
în aer liber (exceptând transportul) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod.

───────

(210) M 2019 04585 (111)172552
(151) 20/06/2019
(732) Power Supply Systems UPS SRL,

STR. AVRAM IANCU NR. 22, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

9. Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglementarea sau controlul distribuţiei
și/sau utilizării energiei electrice, şi
anume: surse neîntrerupte de putere,
grupuri electrogene, grupuri electrogene
modulare şi industriale, sisteme compuse
din surse neîntrerupte de putere şi
grupuri electrogene, modulare şi industriale,
acumulatori, comutatoare, comutatoare statice
monofazate şi comutatoare statice trifazate,

redresoare modulare şi industriale, invertoare,
stabilizatoare, stabilizatoare monofazate şi
trifazate, convertoare, prize cu protecţie,
comutatori şi comutatori statici, parcuri
fotovoltaice, şi accesorii pentru toate cele de mai
sus incluse în această clasă.
37. Servicii de reparatii și instalații în legătură
cu aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
de cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare și în legătură cu aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice, proiectarea şi dezvoltarea de
componente pentru aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei şi/sau utilizării energiei electrice.

───────

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 011235, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, galben, 
albastru,alb
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(210) M 2019 05409 (111)172697
(151) 23/07/2019
(732) CONSTANTIN DUMITRIU, STR.

DRAGOȘ VODĂ NR. 11, VILA 14,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Krantz Covrigi Crocanți
PRODUS ROMÂNESC

ÎMPLETIT MANUAL
În conformitate cu art.23 din Legea nr.

84/1998, republicată, solicitantul/mandatarul în
scrisoarea de răspuns nr. 1006582/26.03.2020
declară că nu invocă un drept exclusiv asupra

denumirii KRANTZ COVRIGI CROCANŢI
PRODUS ROMÂNESC ÎMPLETIT MANUAL.

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.30;
05.07.01; 08.01.25; 26.01.03; 26.01.12;
26.01.18; 25.01.06; 25.01.15; 24.07.01;
24.07.23; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.15

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

30. Covrigi.
───────

DRAGOŞ VODĂ NR. 11, VILA 14,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

VESELIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Semințe de susan (condimente), cafea, ceai,
cacao și cafea artificială, orez, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheață (apă înghețată).
31. Miezuri de nucă crudă și neprocesată,
susan comestibil, neprelucrat, 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.

───────

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA

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

(210) M 2019 05804 (111)172698
(151) 08/08/2019
(732) CONSTANTIN DUMITRIU, STR.

(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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(210) M 2019 06094 (111)172588
(151) 26/08/2019
(732) DANIEL ALEXANDRU BLÂNDU,

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 58,
JUD. GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

TERMOCLASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.15; 29.01.12

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. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 07165 (111)172639
(151) 07/10/2019
(732) OVIDIU-MARIAN BARBIER, STR.

NADES NR. 28B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KEEP THE SECRET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07938 (111)172441
(151) 07/11/2019
(732) TUAN RECORDS S.R.L., STR.

STOIAN MILITARU NR. 101, BL.
3, SC. F, ET. 3, AP. 57, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040714, ROMANIA

(540)

ANY1
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Prestații ale cântăreților și dansatorilor,
organizarea, susținerea și prezentarea de
spectacole, concerte și evenimente artistice,
servicii de compoziție muzicală, compunerea
de melodii, producția de muzică, servicii de
disc jockey, servicii de discotecă, planificarea
de petreceri, servicii de karaoke, prezentarea
prestațiilor live, servicii de divertisment, predarea
gimnasticii (instruire).

───────

(210) M 2019 08465 (111)172601
(151) 27/11/2019
(732) S.C. SYSCO S.R.L., STR.

NEGRU VODA NR. 2, BL. C4,
PARTER, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SYSCO AT THE CORE OF IT

(591) Culori revendicate: gri închis, 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
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(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii. (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 şi servicii de
cercetare industrială, 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).

───────

(210) M 2019 08812 (111)172776
(151) 09/12/2019
(732) MAKE HOT SRL, STR. VLAD

TEPES NR. 135 C, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, AP. 91,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Just Koko

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.25;
26.13.01

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

3. Bureţi şi pensule pentru machiaj.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor bureţi şi pensule pentru
machiaj, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web,
magazin online sau platforme specializate,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială şi
consultanţă pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, servicii de agenţii de import-
export cu produse de tipul celor susmenţionate,
servicii oferite de lanţuri de magazine şi
magazine online specializate.

───────

(210) M 2019 09223 (111)172794
(151) 25/12/2019
(732) SOCIETATEA COMERCIALA GO

FOR FUN ZONE SRL, CALEA
BUCUREȘTI NR. 111, JUD. ILFOV,
TUNARI, 077180, ILFOV, ROMANIA

(540)

GO FOR FUN ZONE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Filme cinematografice neexpuse, filme
cinematografice sensibilizate, dar care nu sunt
expuse.
9. Extinctoare, filme cinematografice expuse,
proiectoare cinematografice, aparate
cinematografice, proiectoare home cinema,
sisteme home cinema, film cinematografic
preînregistrat, ecrane pentru filme
cinematografice, huse pentru aparate
cinematografice, dispozitive și aparate
cinematografice, cinematografe de realitate
virtuală (VR), dispozitive pentru montajul filmelor
cinematografice, software de cinema de realitate
virtuală, aparate de editare pentru filme
cinematografice, mașini de developare a filmelor
cinematografice, camere cinematografice cu
funcționalitatea multi-cadru, dispozitive de
montaj pentru filme cinematografice, desene
animate sub formă de filme cinematografice,
ecrane cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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home cinema, software de calculator, măști
de scafandru, costume de scafandru, mănuși
de scafandru, benzi magnetice de filme
cinematografice.
16. Produse de imprimerie, fotografii, publicații
periodice tipărite în domeniul turismului, clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
în cinematografe, intermediere publicitară
în cinematografe, publicitate pentru pelicule
cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, producție de reclame
cinematografice, închiriere de timp publicitar
în cinematografe, servicii de publicitate privind
industria turismului, publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor.
37. Reparare și întreținere proiectoare de
cinema, reparații sau întreținere de mașini și
aparate cinematografice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate cinematografice, construire de locuri de
cazare pentru turism.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, închiriere de
șine pentru aparatură cinematografică, servicii
de turism (organizarea de călătorii), servicii
de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări (transport), servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe (transport),
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, închirierea de
costume de scafandru, închirierea de costume
de scafandru pentru scufundări la mare
adâncime, închiriere de clopote de scufundare și
de costume de scafandru.
40. Prelucrarea peliculelor cinematografice,
Imprimare de filme cinematografice,
reproducerea de filme cinematografice,
multiplicare de filme cinematografice,
procesarea filmelor fotografice și
cinematografice, imprimare și developare
fotografică și cinematografică, duplicarea
de filme cinematografice pentru televiziune,
transferul filmelor cinematografice pe benzi
video, transfer de filme cinematografice pe benzi
video, furnizare de informații despre prelucrarea
filmelor cinematografice, transfer video pentru

conversia filmelor cinematografice pe benzi
video.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de cinematografe,
servicii de studiouri cinematografice, săli de
cinema, închiriere de cinematografe, planificarea
proiecțiilor cinematografice, producția filmelor
cinematografice, servicii ale cinematografelor,
servicii de divertisment cinematografic,
producție de filme cinematografice,
producția de filme cinematografice, montaj
de filme cinematografice, închiriere de
studiouri cinematografice, adaptări și
montaje cinematografice, producție de
documentare cinematografice, închiriere de
proiectoare cinematografice, proiecții de filme
cinematografice,  prezentare  de  filme 
cinematografice,  proiecții  de filme 
cinematografice, închiriere de aparate
cinematografice, închirierea de filme
cinematografice, furnizare de instalații
de cinematograf, producție de filme
de cinematograf, furnizare de instalații
de cinematografe, producție de filme
pentru cinematografe, servicii educative în
arta cinematografiei, producție de clipuri
grafice cinematografice, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
clipuri cinematografice animate, pregătirea de
programe  documentare  pentru  cinema, 
producție  de melodii  pentru  filmele 
cinematografice, servicii pentru difuzarea de 
filme  cinematografice, consultanță  privind 
producțiile  cinematografice și  muzicale, 
servicii  pentru  producția  de filme 
cinematografice, închiriere de aparate
de filme cinematografice, furnizare de
echipamente pentru producția cinematografică,
închiriere de mașini și aparate cinematografice,
închiriere de camere cinematografice de
filmat, închiriere de proiectoare pentru filme
cinematografice, închiriere de proiectoare de
filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de știri pentru
cinema, închiriere de aparate de proiecție
de cinema, furnizare de instalații pentru
săli de cinematograf, furnizare de instalații
pentru cinematografe și teatre, închirieri de
filme cinematografice și înregistrări sonore,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice, proiectare de filme
cinematografice în scopuri tehnice, producție
de filme de televiziune și cinematografice,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
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43. Servicii de cazare temporară, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor de
cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2020 00001 (111)172870
(151) 06/01/2020
(732) VICTOR-SANDU NEGRU, STR.

(540)

DRILL ROCK TOOLS

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 14.03.01;
29.01.13

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).

───────

cinematografice, închiriere de decoruri pentru
televiziune și filme cinematografice, închirieri
de casete video și de filme cinematografice,
servicii în producția de filme cinematografice
și telefilme, servicii de divertisment sub formă
de filme cinematografice, închiriere de aparate
pentru proiectare de filme cinematografice,
servicii de agenții de rezervare pentru bilete la
cinematografe, servicii de agenții de rezervare
de bilete la cinematografe, închiriere de aparate
de proiecție cinematografică și accesoriile
aferente, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor cinematografice, punere
la dispoziție de instalații de cinematografe și de
teatre, servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie, închiriere
de corpuri de iluminat pentru studiouri
cinematografice și de film, cursuri de pregătire
în industria turismului, furnizare de cursuri
de pregătire referitoare la turismul cu rulotă,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, școli de schi
(instruire), pregătire în schiere, închiriere de
echipamente de schi, servicii de pregătire în
schiere, servicii specifice parcurilor de aventură,
servicii specifice parcurilor de aventură pentru
copii, pregătire pentru copii în activități de
aventură, producerea unei serii continue de
programe animate de aventură.

CIPRIAN PORUMBESCU, BL. 22,
SC. C, AP. 21, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, 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: alb, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 00016 (111)172616
(151) 06/01/2020
(732) S.C. AGRONOM BIO SOL S.R.L.,

STR. LIVEZII NR. 55, BL,1, AP. 40,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
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)

FABRICA DE COMPOST
ORGANIC PRODUCTS
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrate la OSIM cu nr. 1017670/19.08.2020,
solicitantul, prin mandatar, nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii:"FABRICA
DE COMPOST ORGANIC PRODUCTS".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.11.13; 27.05.24; 07.01.24;
05.03.13

(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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(740) GHIŢĂ CONSTANTIN, B-DUL TAKE
IONESCU NR. 24 - 28, SC. B, AP. 2,
TIMIŞOARA, 19

(540)

înghețata ICE DYP
TRIPLE MAGIC

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 01.15.17

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

30. Înghețată, torturi de înghețată, conuri pentru
înghețată, înghețată pe băț, înghețată din lapte,
batoanede înghețată, amestecuri de înghețată,
deserturi cu înghețată, înghețată sub formă
de sandviș, ciocolată, înghețată, sorbeturi și
alte înghețate comestibile., ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
maro

(210) M 2020 00209 (111)172847
(151) 15/01/2020
(732) SC ICE DYP BALAS SRL, 

STR. VI-A NR. 69, JUDEŢUL 
TIMIŞ, CARPINIS, 307090, TIMIȘ, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, albastru 
(HEX#004dff)
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(540)

PORLEO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────

(210) M 2020 01029 (111)172724
(151) 11/02/2020
(732) SC PIGNA ROMANIA IMPEX SRL,

BD. TIMIŞOARA NR. 84, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FLY BUTTERFLY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.

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.

───────

(210) M 2020 01053 (111)172443
(151) 12/02/2020
(732) ORIENTAL DISTRIBUTION SRL,

BD. THEODOR PALLADY NR.
287, LOT 17, ACTIV C1 OBIECTIV
50, NR, CADASTRAL 4837/292,
SUPRAFATA EXCLUSIVA DE 184
MP, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MY SUSHI

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15; 26.11.03; 26.11.10;
26.11.12; 26.01.18

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

(210) M 2020 00832 (111)172727
(151) 05/02/2020
(732) MERT S.A., 

SOS. BUCURESTI- URZICENI, 
NUMAR 50A, JUDET ILFOV, 
AFUMATI, ILFOV,ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEȘTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, ROMANIA

30.  Ceai, cacao, 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).

(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, gri, roşu, 
alb,bej
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30. Sushi, gustări pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
peşte sau legume.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul şi ridicata referitoare
la sushi, gustări pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
peşte sau legume, servicii de publicitate,
marketing şi promovare de sushi, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative
în legătură cu sushi, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de sushi,
pemiţând 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,
43.  Servicii de restaurante de sushi, servicii de
catering care constau în furnizarea de sushi.

───────

(210) M 2020 01171 (111)172769
(151) 23/03/2020
(732) PAUL-CATALIN PADURARU,

ALEEA ECHITATII NR. 31A, BL.
P8, ET. 2, AP. 52, JUD. VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

FEREASTRA Forest O
noua generatie de ferestre

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei nr.

1033245/10.11.2020, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii FEREASTRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 07.01.24

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2020 01198 (111)172600
(151) 17/02/2020
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

fel de feluri

(531) Clasificare Viena: 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
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───────

(210) M 2020 01453 (111)172599
(151) 25/02/2020
(732) ADRIANA MIHAELA MARUNTU,

STR. CLUCERULUI NR. 38,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

URBAN TRENDS

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 07.01.12;
07.01.25; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

(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.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
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 armatură 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.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigatie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,

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 (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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

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) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de ?ncalzire,
de racire, de producere a aburului, de gatit,, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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 raşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri lexibile,
nemetalice.
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
îmbrăcaminte pentru animale.

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balena sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
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.
26. Dantela, 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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, tigări şi trabucuri,
tigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 01540 (111)172871
(151) 27/02/2020
(732) ANA-MARIA ZLĂVOG , BD.

STEFAN CEL MARE NR. 10, BL.
B1, SC. B, ET. 1, AP. 2, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Amamed Clinics
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii 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

───────
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(210) M 2020 01585 (111)172807
(151) 12/06/2020
(732) CENTRUL IT PENTRU STIINTA

(540)

INCARE

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 24.17.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.13

clase:
9. Aparate şi instrumente electronice pentru
gestionarea şi asistarea menţinerii stării de
sănătate, a activităţii şi a stării de bine a
oamenilor, platforme software pentru a gestiona
şi a asista menţinerea stării de sănătate, a
activităţii şi a stării de bine a oamenilor, platforme
software pentru asistenţă personală digitală,
platforme software pentru gestionarea bazelor
de date folosite pentru menţinerea stării de
sănătate, a activităţii şi a stării de bine a
oamenilor.
38. Furnizarea accesului la bazele de
date, închirierea echipamentului din
domeniul tehnologiei informaţiei, închirierea
echipamentului de telecomunicaţii cu scopul de
a gestiona şi asista la menţinerea stării de
sănătate, de activitate şi a stării de bine a
oamenilor prin monitorizarea şi interpretarea
unor parametrii din mediu, precum şi a unor
parametrii de sănătate fizică şi mentală.
42. Proiectarea sistemelor informatice pentru
gestionarea şi asistarea în menţinerea stării
de sănătate, de activitate şi a stării de

bine a oamenilor prin monitorizarea şi
interpretarea unor parametrii din mediu, precum
şi a unor parametrii de sănătate fizică
şi mentală, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
a gestiona şi asista la menţinerea stării de
sănătate, de activitate şi a stării de bine a
oamenilor prin monitorizarea şi interpretarea
unor parametrii din mediu, precum şi a unor
parametrii de sănătate fizică, mentală şi de
activitate, consultanţă tehnologică şi consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei pentru a
gestiona şi asista la menţinerea stării de
sănătate, a activităţii şi a stării de bine a
oamenilor prin monitorizarea şi interpretarea
unor parametrii din mediu, precum şi a unor
parametrii de sănătate fizică, mentală şi de
activitate, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi pentru instituţiile destinate
îngrijirii vârstnicilor, precum azile, cămine de
bătrâni, cercetare ştiinţifică şi tehnologică în
domeniul platformelor hardware şi software (sau
sistemelor informatice) destinate gestionării şi
asistării în menţinerea stării de sănătate, a
activităţii şi a stării de bine a oamenilor prin
monitorizarea şi interpretarea unor parametrii din
mediu, precum şi a unor parametrii de sănătate
fizică, mentală şi de activitate.
44. Consiliere cu privire la asistența socială a
persoanelor în vârstă (sănătate).

───────

SI TEHNOLOGIE SRL, 
STR. AV.RADU BELLER 
NR. 25, ET. 4, AP. 9, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CENTRUL IT PENTRU STIINTA SI
TEHNOLOGIE SRL, 
STR. JUSTINIAN  NR. 5, 
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 01594 (111)172756
(151) 28/02/2020
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

(740) RODALL S.R.L., STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP. 19, SECTOR 1,
010497 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DONCAFÉ FRESH BARISTA
EXPERT Italian Roast

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1030013/09.10.2020, mandatarul solicitantului
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

FRESH BARISTA EXPERT Italian Roast

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
11.01.19; 02.01.11; 29.01.14

(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.
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 incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, gri, portocaliu,  
negru
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(210) M 2020 01897 (111)172428
(151) 09/03/2020
(732) GRIGORE MICLĂUŞ, STR.

AMAŢIULUI NR. 47, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

tuburiaparate

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 26.11.07;
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).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri. (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).

───────

(210) M 2020 01982 (111)172869
(151) 12/03/2020
(732) SC TRANSILVANIAMAG HCD

SRL, STR. SUCEVEI NR. 12, BL.
12, SC. A, ET. 3, AP. 16, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

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).

(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: auriu, maro, alb
(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

T-MAG TransilvaniaMagazin

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.01
(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 02054 (111)172573
(151) 19/03/2020
(732) VALER BLIDAR , STR. POPA

SAVU NR. 54, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIILE GURA VADULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată
(DOC) din arealul Dealu Mare, plaiul viticol Gura
Vadului.

───────

(210) M 2020 02337 (111)172554
(151) 06/04/2020
(732) REWE Romania S.R.L., STR.

BUSTENI NR. 7, JUDEŢ ILFOV,
STEFĂNEŞTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;

27.05.17; 25.01.09

(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,
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).
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

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

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  auriu  (Pantone
872c), negru
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fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la produse alimentare.

───────

(210) M 2020 02662 (111)172555
(151) 27/04/2020
(732) BRANDS MAKER

(540)

Meli Care
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3.  Preparate pentru îngrijirea animalelor,
produse pentru toaletă, uleiuri esenţiale
şi extracte aromatice, odorizante de casă,
preparate pentru curăţarea şi lustruirea pielii
şi încălţămintei, preparate pentru spălare,
produse de curăţare pentru vehicule, beţişoare
parfumate, ceară parfumată, parfumuri de
cameră sub formă de spray, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate pentru
împrospătarea covoarelor şi mochetelor,
produse pentru îndepărtarea mirosului de
animale, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
electrice de parfum de cameră, rezerve cu
parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de cameră, săculeţe parfumate, spray
parfumat pentru casă, spray-uri parfumate
pentru lenjerie, produse pentru curăţarea
pantofilor (preparate), produse pentru lustruirea
articolelor din piele, soluţii de detergent pentru
curăţarea articolelor de încălţăminte, spray-uri
pentru încălţăminte, şerveţele îmbibate cu agenţi
de luciu pentru piele, detergenţi comerciali de

rufe, detergenţi de rufe pentru curăţare de uz
menajer, detergenţi ecologici de rufe, emolienţi
pentru ţesături, fluide pentru curăţătorie chimică,
lichide pentru spălarea rufelor, produse pentru
înmuierea rufelor, înălbitor pentru rufe, preparate
de condiţionare pentru ţesături, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate
pentru spălare de uz menajer, produse chimice
pentru spălarea rufelor, produse de spălat rufe
pentru atragerea murdăriei, produse pentru
a da luciu rufelor, produse pentru curăţarea
materialelor textile, produse pentru intensificarea
acţiunii detergenţilor, produse pentru netezire
(apret), produse pentru spălat rufele care atrag
coloranţii, serveţele antitransfer de culoare, sodă
cristalizată, pentru curăţare, sodă pentru albire,
sprayuri antistatice pentru rufe, săpun detergent,
săpun lichid pentru rufe, săpun praf, săpunuri de
rufe, săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săruri pentru înălbire, uleiuri esenţiale utilizate ca
parfum în spălătorii, şerveţele antistatice pentru
uscător, soluţii (şampoane) pentru curăţarea
maşinii, soluţii de ştergere, întreţinere şi
curăţare a maşinilor, şampon pentru vehicule,
detergenţi pentru curăţarea automobilelor, apă
parfumată pentru lenjerie, batiste impregnate cu
produse pentru curăţarea ochelarilor de vedere,
beţişoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, beţişoare universale cu vată de uz
personal, burete impregnat cu săpun, ceară
antiderapantă pentru duşumele, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru parchet, cârpe impregnate pentru lustruit,
ceară preparată pentru lustruire, ceruri de
parchet şi mobilă, coloranţi pentru toaletă,
compoziţii de curăţare pentru toalete, paste de
dinţi, apă de gură, compoziţii preparate pentru
curăţarea geamurilor, compoziţii preparate
pentru strălucirea podelelor, compoziţii
preparate pentru tratarea pardoselilor, compuşi
pentru şlefuire, creme de lustruit, cretă
pentru curăţare, produse de curăţat, decapanţi,
decapanţi pentru ceară de pardoseli (preparate
pentru curăţare), detartranți praf folosiţi pentru
maşina de spălat, detergent pentru spălare,
detergent solid, cu eliberare în timp, pentru
ţevi de evacuare, detergenţi, detergenţi de uz
casnic, detergenţi de uz menajer, detergenţi
fabricaţi din petrol, detergenţi lichizi pentru
maşina de spălat vase, detergenţi pentru maşina
de spălat vase, detergenţi, alţii decât cei
folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi
decât cei de uz medical, detergenţi pentru
maşini de spălat vase sub formă de gel,
detergenţi pentru spălarea vaselor, detergenţi
pentru vasul wc, detergenţi sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenţi sub formă de spumă,

INTERNATIONAL SRL, INTRAREA
ODOBEŞTI NR. 4, BL. V10,
PARTER, CAMERA 1 DIN AP. 3, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, SC. 3, 
ET.  6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA
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lavete impregnate cu detergent pentru curăţarea
obiectivelor fotografice, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
lichid de spălare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide antiderapante pentru duşumele,
lichide de curăţare, lichide de curăţare pentru
literele maşinilor de scris, lichide degresante,
parfumuri pentru automobile, preparate chimice
de curăţare pentru uz casnic, preparate
de curăţare destinate utilirării în creşterea
animalelor, preparate de curăţare pentru plăci
de gresie, pânză îmbibată cu detergent, pentru
curăţat, preparate de curăţare pentru curăţirea
scurgeriloi, preparate de curăţare pentru
zidărie, preparate de degresare pentru motoare,
preparate de strălucire pentru fructe, preparate
degresante de uz casnic, preparate detartrante
de uz casnic, preparate pentru curăţare
impregnate pe discuri cosmetice, preparate
pentru curăţarea frunzelor plantelor, preparate
pentru curăţarea scurgerilor, preparate pentru
curăţarea sticlei, preparate pentru decolorare,
preparate pentru desfundarea scurgerilor şi
chiuvetelor, preparate pentru răzuirea podelelor,
preparate pentru tratarea lemnului folosite
pentru lustruire, preparate pentru îndepărtarea
cerii, preparate pentru îndepărtarea cerii de
pe podele, preparate pentru îndepărtarea
grăsimilor, preparate pentru îndepărtarea lacului,
preparate pentru îndepărtarea petelor de pe
articolele de menaj, preparate pentru înălbire
(decoloranţi) de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, produse antistatice
de uz menajer, produse de clătire pentru
maşini automate de spălat vase, produse
de curăţare a cromului, produse pentru
curăţarea geamurilor (de lustruire), produse
pentru curăţarea mobilierului, produse pentru
curăţarea tapiţeriei, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse pentru îndepărtarea cerii,
produse pentru îndepărtarea mucegaiului, săpun
de uz casnic, săpun în calupuri pentru
curăţare menajeră, şampon de covoare, produse
pentru îndepărtarea ruginii, soluţii de curăţare
pentru îndepărtarea petelor, soluţii de detergent
pentru curăţarea croselor de golf, soluţii pentru
curăţarea covoarelor, soluţii pentru scoaterea
petelor (agenţi de curăţare), solvenţi de
degresare, alţii decât cei folosiţi în procesele
de fabricaţie, solvenţi pe bază de alcool
utilizaţi ca produse de curăţare, solvenţi
pentru îndepărtarea lacurilor, solvenţi pentru
îndepărtarea vopselelor, spray pentru luciu,
spray-uri de curăţare, spray-uri de curăţat
pentru împrospătarea protecţiilor de maxilar
pentru sportivi, spray-uri de degresare, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea ţesăturii,

săpun lichid pentru spălarea vaselor, săpun
pentru curăţarea suprafeţelor cu depuneri de
grăsime sau gudron, săpun pentru întreţinerea
harnaşamentului, săpun praf, şerveţele de
hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor de
bucătărie, şerveţele impregnate cu preparate
de curăţare, şerveţele pentru şters ochelarii
impregnate cu detergent, şerveţele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
şerveţele umede impregnate cu un produs
de curăţat, substanţe de curăţare pentru
congelatoare, substanţe de curăţare pentru
uz casnic, substanţe degresante, substanţe
naturale de lustruit pentru podele, substanţe
pentru îndepărtarea de graffiti, substanţe pentru
îndepărtarea petelor cosmetice, preparate
cosmetice pentru slăbire, produse cosmetice
care conţin acid hialuronic, produse cosmetice
care conţin cheratină, produse cosmetice
care conţin panthenol, produse cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice pentru copii,
produse cosmetice şi preparate cosmetice,
produse cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, cremă pentru cuticule, creme de
masaj, nemedicinale, dischete demachiante din
vată, fibre de uz cosmetic, gel de aloe vera
de uz cosmetic, geluri de masaj, altele decât
cele de uz medicinal, grăsimi de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), loţiuni parfumate
(preparate de toaletă), demachiante pentru ochi,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, produse cosmetice pentru uz personal,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, produse
de curăţare pentru perii cosmetice, produse de
curăţat nasul pentru igiena personală, produse
de masaj, nemedicamentoase, produse de
toaletă nemedicinale, produse de îngrijire pentru
bebeluşi, nemedicinale, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic,
tampoane de curăţare impregnate cu preparate
de toaletă, tampoane de curăţare impregnate cu
produse cosmetice, truse cosmetice, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, şerveţele
impregnate pentru uz cosmetic, şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice, uleiuri
de uz cosmetic, uleiuri şi loţiuni pentru
masaj, unguente de uz cosmetic, vată de
uz cosmetic, deodorante şi antiperspirante,
antiperspirante nemedicamentoase, deodorante
antiperspirante, deodorante cu bilă (produse de
toaletă), deodorante de uz personal, deodorante
de uz personal (parfumerie), deodorante
de uz personal sub formă de batoane,
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deodorante pentru oameni, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante pentru
picioare, deodorante pentru îngrijirea corpului,
pudră pentru picioare (nemedicinală), sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină,
sprayuri pentru corp, săpunuri deodorante,
farduri cosmetice, geluri de baie, geluri
spumante pentru baie, preparate cosmetice
pentru baie (nu de uz medical), produse de
baie, nemedicamentoase, produse pentru baie
de uz cosmetic, săpun de baie, săruri de
baie (nemedicinale), săruri de baie parfumate,
spumante de baie (nemedicinale), ulei de baie,
uleiuri aromatice pentru baie, uleiuri de baie
care nu sunt medicinale, uleiuri de baie de
uz cosmetic, preparate şi tratamente pentru
păr, balsamuri de păr, ceară pentru păr, loţiuni
cosmetice de păr, loţiuni de protecţie pentru
păr, măşti pentru păr, măşti pentru îngrijirea
părului, vopsele pentru păr, șampoane, ulei
de păr, produse de curăţare pentru mâini,
săpun de duş, săpun de înfrumuseţare, săpun
industrial, săpun lichid, săpun lichid pentru băi de
picioare, săpun pentru igienă personală, săpun
pentru piele, săpun pentru utilizare fără apă,
șampoane pentru corp, săpunuri, creme pentru
faţă, creme pentru corp, creme autobronzante,
creme depilatoare, produse cosmetice şi
preparate cosmetice, produse cosmetice pentru
buze, produse cosmetice pentru unghii, creme
şi loţiuni cosmetice, 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. Săpun antibacterian, produs de curăţare
antibacterian, spumă antibacteriană de
curăţat, produs antibacterian pentru curăţarea
feţeI, scutece de unică folosinţă, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale
textile pentru curăţare impregnate cu
dezinfectant, de uz igienic, preparate
antibacteriene, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe şi legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feţei, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
impregnate cu preparate antibacteriene,
sprayuri antibacteriene, produse antibacteriene
de spălat pe mâini, produse de uz
medical pentru spălarea mâinilor, soluţii
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri

medicinale, șampoane medicinale, şampoane
medicinale pentru animale de companie,
șampoane uscate medicinale, preparate de
dezodorizare de uz menajer, comercial
sau industrial, deodorante wc, deodorante
pentru automobile, deodorante pentru pantofi,
deodorante pentru tapiţerie, deodorante, altele
decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, dezodorizante pentru automobile,
dezodorizante pentru baie, dezodorizante pentru
covoare, dezodorizante pentru frigider, spray-
uri pentru dezodorizarea aerului, sprayuri
pentru dezodorizarea camerelor, sprayuri pentru
împrospătarea aerului, suplimente alimentare
si preparate dietetice, comprese utilizate
ca pansamente, pansamente chirurgicale şi
medicale, 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, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare
10. Măști medicale, măşti medicale pentru
protecţie antibacteriană, măşti medicale
pentru protecţie împotriva substanţelor toxice,
măşti chirurgicale pentru protecţie împotriva
substanţelor toxice, măşti de protecţie
respiratorie confecţionate din materiale neţesute
de uz medical, măşti de protecţie pentru
gură de uz medical, dispozitive medicale
pentru susţinerea corpului, mănuşi chirurgicale,
mănuşi de uz medical, mănuşi pentru uz
veterinar, mănuşi pentru uz stomatologic,
mănuşi de uz chirurgical, mănuşi medicale
din latex, mănuşi de uz spitalicesc, mănuşi
folosite la examinarea medicală, mănuşi de
consultaţie pentru uz medical, mănuşi din
cauciuc de uz medical, mănuşi de latex
de uz medical, mănuşi de protecţie de uz
medical, mănuşi de unică folosinţă de uz
chirurgical, mănuşi de unică folosinţă de uz
veterinar, mănuşi din latex pentru examinare,
pentru uz medical, mănuşi de protecţie de
unică folosinţă, de uz medical, mănuşi de
protecţie utilizate de chirurgi în timpul operaţiilor,
mănuşi de protecţie utilizate de persoane
care lucrează în domeniul medical, mănuşi de
protecţie utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, halate chirurgicale,
halate medicale, halate pentru chirurgi, halate
de uz chirurgical, halate pentru examinarea
pacienţilor, măşti respiratorii chirurgicale, măşti
sanitare de uz medical, măşti de protecţie
respiratorie de uz medical, măşti chirurgicale
cu filtru de înaltă protecţie, măşti nazale (de
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protecţie) pentru uz medical, măşti faciale de
protecţie pentru uz medical, măşti de protecţie
pentru gură de uz medical, viziere de protecţie
pentru uz medical, dispozitive capitonate pentru
uz medical, detectoare folosite în scopuri
medicale, dispozitive medicale pentru închiderea
rănilor, furtunuri medicale pentru administrarea
medicamentelor, lămpi cu ultraviolete pentru
scopuri medicale, dispozitive medicale de
abraziune pentru piele, umidificatoare pentru
utilizare în tratamente medicale, lămpi pentru
utilizare cu instrumente medicale, articole
vestimentare de compresie pentru tratamente
medicale, instrumente optice pentru măsurarea
temperaturii pentru examinări medicale, măşti
medicale pentru protecţie antibacteriană, măşti
chirurgicale pentru protecţie antibacteriană,
lămpi chirurgicale, lămpi de uz medical,
lămpi medicale chirurgicale, lămpi folosite la
examinarea medicală, lămpi cu infraroşii de uz
medical, lămpi cu infraroşii de uz chirurgical,
lămpi cu raze ultraviolete pentru uz medical,
lămpi cu infraroşii folosite în scop curativ,
lămpi frontale pentru chirurgie (de purtat pe
cap), termometre auriculare, termometre clinice,
termometre cu infraroşu de uz medical, halate
chirurgicale, halate medicale, îmbrăcăminte
sterilizată de uz chirurgical, costume chirurgicale
sterile, huse pentru încălţăminte chirurgicală,
căşti de respiraţie pentru respiraţie artificială,
dispozitive de ventilaţie pentru respiraţia
artificială, măşti de protecţie respiratorie pentru
respiraţie artificială, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate
de diagnosticare pentru uz medical, bonete
chirurgicale, bonete de protecţie pentru păr,
pentru medici, dispozitive de protecţie pentru
catetere, îmbrăcăminte de protecţie pentru
uz chirurgical, îmbrăcăminte de protecţie de
uz medical, ecrane de protecţie pentru faţă,
de uz medical, materiale textile de protecţie
radiologică utilizate în tratamente terapeutice,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
şi încălţăminte pentru personal medical şi
pacienţi, 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, măşti utilizate de către personalul
medical, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, termometre pentru scopuri medicale,
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, mănuşi pentru masaj, îmbrăcăminte
cu scop medical.

───────

(540)

WINNER BET

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
41. Furnizarea instalaţiilor de casino (jocuri
de noroc), servicii de club (amuzament sau
educaţie), jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
jocuri de loterii, servicii de cluburi de noapte,
organizarea de loterii.
43. Servicii de bar și snack-bar-uri.

───────

(210) M 2020 02705 (111)172556
(151) 28/04/2020
(732) CHOUCHOU IMOBIL S.R.L, 

B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 
5-7,  CORP B, HERMES 
BUSINESS  CAMPUS 1, 
CAMERA 1, ET. 8, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR. 27, 
ETAJ 1,  AP. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 02814 (111)172568
(151) 04/05/2020
(732) Ioana Sinziana Burcea, STR.

FREDERIC CHOPIN NR. 1A,
INTERFON 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020241, ROMANIA

(540)

EDESIA Technological
Systems

În conformitate cu art. 23 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1004517/16.02.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: „Technological Systems”.

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

36. Creditare financiară, birouri de creditare,
servicii de creditare, servicii de creditare
reînnoibile, servicii de împrumut și creditare,
servicii de consiliere privind creditarea, servicii
privind debitarea și creditarea conturilor
financiare.
42. Servicii tehnologice, întocmire de rapoarte
tehnologice, servicii tehnologice în domeniul
calculatoarelor.

───────

(540)

ANA LAUNDRY

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

clase:
37. Servicii de instalații și reparații.

───────

(210) M 2020 02847 (111)172767
(151) 05/05/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 89,
JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI, 077110,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OLYMPIA QUALITY BRAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 02829 (111)172806
(151) 05/05/2020
(732) ANA HOTELS SA, 

B-DUL POLIGRAFIEI, NR. 1C, 
ETAJ  1, BIROU NR. 9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

29. Conserve de carne, conserve de pește,
conserve de fructe de mare, conserve de
fasole, conserve și murături, conserve de
fructe, conserve de legume, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, porumb
dulce (conservat), dulcețuri, ghimbir (dulceață),
compot de mere, compot de merișoare, gemuri,
gemuri din fructe, magiun de prune, amestec
de uleiuri vegetale pentru uz alimentar, ardei
iuți chili, umpluți, ardei iuți murați, bame
uscate, ardei roșii preparați, caise procesate,
ciuperci comestibile uscate, ciuperci conservate,
concentrat de roșii, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, fructe congelate, extracte de roșii,
extracte  din  legume  pentru  gătit,  fasole  cu 
carne de porc la conservă, fructe confiate, fructe
congelate, fructe conservate, fructe conservate
în alcool, fructe de pădure, conservate, fructe
deshidratate, fructe în conservă, fructe la
borcan, fructe uscate, ghimbir, conservat,
gutui, preparate, legume congelate, legume
conservate, legume în conservă, măsline
conservate, măsline umplute, nuci conservate,
nuci comestibile, pastă cu usturoi, pastă de
arahide, pastă de măsline, preparată, pastă
tartinabilă de alune, pateuri vegetale, piureuri de
fructe, piure de măsline, piure de legume, piure
de ciuperci, produse din legume preparate, pulpă
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aromatizate, siropuri pentru alimente, cafea,
ceai, cacao, muștar, sare, mirodenii, arome
și condimente, ciocolată, ciocolată tartinabilă,
înlocuitori de ciocolată, pâine, amestecuri pentru
pâine, drojdie și agenți de dospire, sos iute,
sos tartar, sos concentrat, ketchup (sos), pesto
(sos), sos teriyaki, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sos de roșii, sos de chili, sosuri
pentru salate, sosuri pentru pizza, sosuri pe bază
de maioneză, sos de usturoi (alioli), piure de
usturoi, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,
chipsuri pe bază de cereale, floricele de porumb,
gustări pe bază de cereale, borș.
31. Fructe crude, fructe cu coajă lignificată
proaspete, dovleci proaspeți, curmale crude,
fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe și legume proaspete, ghimbir crud,
frunze de muștar proaspete, fructe goji
proaspete, gutui proaspete, hrean japonez
comestibil proaspăt (wasabi), rădăcină crudă
de hrean, lămâi proaspete, măsline proaspete,
mentă (proaspătă), mazăre proaspătă, mere
neprelucrate, merișoare proaspete, migdale
neprocesate (fructe), morcovi proaspeți, năut
proaspăt, nuci neprocesate, păstârnac proaspăt,
pătrunjel proaspăt, piersici neprelucrate, pere
proaspete, plante leguminoase proaspete,
prune proaspete, roșii cherry proaspete, roșii
neprelucrate, salată verde proaspată, semințe
oleaginoase nepreparate, sfeclă proaspătă,
smochine proaspete, sparanghel neprelucrat,
struguri proaspeți, usturoi neprelucrat, vinete
nepreparate, zarzavaturi proaspete, zmeură
proaspătă, cereale neprelucrate, malț, orez
neprelucrat, semințe de in nepreparate, tărâțe de
grâu, ciuperci proaspete pentru uz alimentar.

───────

de fructe, roșii conservate, roșii în conservă,
roșii, preparate, suc de roșii pentru gătit, salate
de      fructe,     semințe     comestibile,     sfeclă
procesată, smochine uscate, soia conservată,
sos iute cu castraveți, sosuri pentru gustări,
spanac gătit, stafide, suc de lămâie de uz
culinar, sucuri de legume pentru gătit, sucuri
din fructe utilizate la gătit, tzatziki, umpluturi de
fructe pentru plăcinte, usturoi conservat, vinete
preparate, concentrate de tomate (piure), creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,
pastă de năut, pastă de vinete, paste de legume,
piure de roșii, produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, jeleuri
comestibile, guacamole (sos de avocado), pastă
de fructe, tahini (pastă de semințe de susan),
tapenada (pastă de măsline negre), unt preparat
din alune, amestecuri pentru prepararea de
supe, bulion, concentrate (bulion), concentrate
pentru supă, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Amestecuri de condimente, amestecuri de
asezonare pentru tocănițe, ardei roșu utilizat
drept condiment, arome alimentare, arome
și condimente, arome de cafea, condimente
alimentare, cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă tartar pentru uz culinar, creme congelate,
creme pe bază de maioneză, creme pe bază
de maioneză și ketchup, maioneză, esențe de
uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
extracte  de  cacao utilizate ca arome pentru
alimente, ghimbir  (mirodenii),  ierburi  uscate 
de  uz culinar,  îndulcitori  constând  din 
concentrate  de fructe,  mirodenii,  hrean 
preparat  (condiment),    oțet,  oțet  de  mere,
oțet  balsamic,  oțet  de muștar,  oțet  din  vin, 
piper,  plante  aromatice pentru  uz  culinar, 
produse  pe  bază  de ciocolată,  preparate  din 
muștar  pentru  alimente, produse  aromatice 
pentru  alimente  (altele  decât uleiurile 
esențiale), sare cu condimente, sare pentru 
conservarea  alimentelor,  sare  pentru
condimentarea mâncării, scorțișoară (mirodenii),
semințe prelucrate folosite ca și condiment, sirop
de ciocolată, sosuri, sosuri care conțin mirodenii,
sosuri de fructe, sosuri pentru înghețată, vanilie
(arome), zarzavaturi conservate (condimentare),
amestecuri pentru prăjituri, deserturi preparate
(produse de patiserie), paste de ciocolată,
produse de patiserie, batoane dulci, bomboane,
caramel, ciocolată cu lapte, dulciuri, produse
de cofetărie din ciocolată, suc de fructe
(produse de cofetărie), zahăr candel, produse
din cereale sub formă de batoane, alimente din
zahăr pentru îndulcirea deserturilor, îndulcitori
naturali, înlocuitori ai zahărului, miere, siropuri și
melasă, zahăr, produse tartinabile dulci (miere),
siropuri de glucoză de uz alimentar, siropuri

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu  produse alimentare,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin   catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de  vânzare cu 
ridicata  în  legătură   cu   produse    alimentare,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în legătură
cu vânzareade cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de intermediere comercială.
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(210) M 2020 02869 (111)172743
(151) 06/05/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL,

STR. FLORILOR NR.1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRAŞOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA

DETRIX Vitamina D3
Prin Declaraţia înregistrată cu nr. OSIM

1033894/17.11.2020 solicitantul declară că,
în conformitate cu prevederile art. 23 alin.
(1) din Legea nr. 84/1998, republicată, nu

invocă un drept exclusiv asupra elementelor
"Extracte Standardizate" şi "Vitamina D3".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 24.09.02; 03.07.16; 03.07.24

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02876 (111)172430
(151) 06/05/2020
(732) FORM SPACE EVENTS SRL,

ALEEA STADIONULUI NR. 2,
FORM SPACE, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400112, CLUJ,
ROMANIA

(540)

/FORM café

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.17

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

43. Servicii oferite de baruri și și restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2020 03051 (111)172627
(151) 11/05/2020
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Trage bacteriile în țeapă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2765 C), galben (R 255 G 230 B 16, R
255 G 242 B 172), gri (R 84 G 84 B 84)
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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.
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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 03054 (111)172627
(151) 11/05/2020
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GIGOLO
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

27.05.24; 29.01.13; 26.05.01; 26.05.16

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.
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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

771

asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
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 03056 (111)172625
(151) 11/05/2020
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Let’s make Bucovina
great again

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

───────

(210) M 2020 03088 (111)172852
(151) 12/05/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MAGAZINUL MAGAZINELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────

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.

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.
21. 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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(210) M 2020 03169 (111)172815
(151) 14/05/2020
(732) PARTENER AGREMENT AGENCY

S.R.L., STR. NICOLAE IORGA
NR. 37, BL. 37 BIS, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ, NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WISHFEST FESTIVALUL
LAMPIOANELOR PE APĂ

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei

nr. 1000128/05.01.2021 , solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii

FESTIVALUL LAMPIOANELOR PE APĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
01.01.05

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

35. Publicitate, comunicare publică, declarații
sau anunțuri prin toate mijloacele de difuzare,
pentru toate tipurile de produse sau servicii.
41. Organizarea de festivaluri și evenimente
în aer liber, educație, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii informatice referitoare la protecția
programelor, gestionare site-uri web, servicii
științifice și tehnologice, precum și servicii de
cercetare și de creație, referitoare la acestea.

───────

(210) M 2020 03271 (111)172838
(151) 19/05/2020
(732) WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP SRL, STR.
INDEPENDENTEI NR. 319E,
SPLAI, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALOE di CRETA

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, 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 pentru oameni
și animale.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03276 (111)172840
(151) 19/05/2020
(732) EDITURA PRESTIGE SRL, STR.

VALCELE NR. 17, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DIN TAINELE VIEŢII ŞI ALE
UNIVERSULUI PRESTIGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.09.19

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a cărţilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze comod.
41. Publicare de cărţi online nedescărcabile,
servicii de editare de cărţi.

───────

(210) M 2020 03277 (111)172839
(151) 19/05/2020
(732) MULTICART COM SRL, STR.

MAGNOLIEI NR. 36 JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

cartidesuflet

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de vânzări online de produse
alimentare şi nonalimentare.

───────

(210) M 2020 03405 (111)172442
(151) 25/05/2020
(732) SUBURB FASHION S.R.L, SAT

ZIGONENI NR. 232, JUD. ARGES,
BAICULESTI, 117065, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

DIVAH

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.17;
27.05.25

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte pentru femei.
35. Administraţie comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar.

───────

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

(591) Culori revendicate: violet închis, violet
deschis

(591) Culori revendicate: roșu (Hex #e0215c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03683 (111)172678
(151) 03/06/2020
(732) MIRDATOD PROD SRL, COM.

IBĂNEŞTI NR. 273, JUDEŢ
MUREŞ, SAT IBĂNEŞTI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ALEGRIA TELEMEA
DOMNEASCĂ

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

29. Brânză.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03684 (111)172677
(151) 03/06/2020
(732) MIRDATOD PROD SRL, COM.

IBĂNEŞTI NR. 273, JUDEŢ
MUREŞ, SAT IBĂNEŞTI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

MIRDATOD LACTATE
DE IBĂNEŞTI

La data de 04.01.2021, cu adresa nr.1000071,
solicitantul a declarat , in conformitate cu 23 alin. 1

din Legea 84/1998,republicata ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii LACTATE DE IBĂNEŞTI

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 03.04.02;
06.01.02; 25.01.19; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: negru (Pantone 
419C), crem (Pantone 7407 C), alb

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
116C), roşu (Pantone 032 C), maro
(Pantone 4625 C şi CMYK 55 90 100
55), crem (Pantone 1205 C), alb

29. Unt, cremă de unt, brânza, lapte condensat,
smântână,lapte bătut, chefir (băutură din
lapte), lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominat de lapte,produse din lapte, băutură
din lapte și fructe (milk shake), smetana
(smântâna), iaurt.
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(210) M 2020 03737 (111)172592
(151) 04/06/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

(540)

BIBORȚENI Apă
minerală naturală PLATĂ

La data de 11.11.2020, prin adresa nr. OSIM
1033371, solicitantul, prin mandatar, declară,

la cererea OSIM nr. 1041735/04.11.2020,
că, în conformitate cu prevederile art. 23

alin. (1) din Legea nr. 84/1998, republicată
nu invocă un drept exclusiv asupra

denumirii „Apă minerală naturală PLATĂ” .

(531) Clasificare Viena: 25.01.15; 02.01.16;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.14

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul Biborţeni.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03809 (111)172732
(151) 09/06/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

(540)

SANIUM

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

3. Detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
comerciali de rufe, detergenți pentru curățarea
automobilelor, detergenți pentru spălarea
vaselor, detergenți de uz casnic, detergenți
pentru vasul WC, detergenți ecologici de rufe,
detergenți de uz menajer, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți pentru mașina
de spălat vase, detergenți lichizi pentru mașina
de spălat vase, detergenți de rufe pentru
curățare de uz menajer, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți, alții
decât cei folosiți în timpul proceselor de fabricație
și decât cei de uz medical.
5. Dezinfectante, săpunuri dezinfectante,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectanți de uz
medical, dezinfectante folosite pentru igienă,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante de uz menajer, dezinfectante
pentru WC-uri chimice, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale, dezinfectanți
pentru aparate și instrumente dentare, produse
dezinfectante pentru bazine de înot, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic.

───────

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

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, albastru, 
gri,alb

STR. PRINCIPALA NR. 262, 
JUD. TIMIS, ULIUC, 307361, 
TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2020 03811 (111)172731
(151) 09/06/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 262, JUD.
TIMIS, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FERTIMAXX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
îngrășăminte organice, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte artificiale,
îngrășăminte sintetice, îngrășăminte naturale,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
azotate, îngrășăminte amestecate, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
fără clor, îngrășăminte pentru agricultură,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru grădină,
îngrășăminte pentru iarbă, compoziții pentru
îngrășăminte, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru uz casnic, aditivi chimici
pentru îngrășăminte, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrășăminte sintetice de fermă,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
și gunoi de grajd, îngrășăminte cu clorură
de potasiu, îngrășăminte conținând azot
și magneziu, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte (soluții) cu eliberare lentă,
îngrășăminte cu sulfat de potasiu, îngrășăminte
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte
pe bază fosfați micști, îngrășăminte pe bază
de rumeguș, îngrășăminte pe bază de potasiu,
îngrășăminte pentru plante de interior, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
utilizate pentru iarbă și pășuni, îngrășăminte
pe bază de superfosfați micști, îngrășăminte
pe bază de superfosfat triplu, îngrășăminte
pe bază de superfosfat dublu, îngrășăminte
naturale realizate din componente marine,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte obținute prin tratarea
deșeurilor cu râme, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, îngrășăminte sub formă de humus
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, îngrășăminte și produse chimice

pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale utilizate ca îngrășăminte agricole,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creștere rapidă,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale folosite ca îngrășăminte în horticultură.

───────

(540)

FERTITIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
săruri (îngrășăminte), superfosfați
(îngrășăminte), zgură (îngrășăminte),
îngrășăminte organice, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte artificiale,
îngrășăminte sintetice, îngrășăminte
naturale, fosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
multinutritive, îngrășăminte hidroponice,
îngrășăminte chimice, îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte azotate, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru gazon, îngrășăminte pentru
iarbă, îngrășăminte fără clor, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, alge marine (îngrășăminte),
îngrășăminte pentru iarbă, compoziții pentru
îngrășăminte, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru uz casnic, aditivi chimici
pentru îngrășăminte, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrășăminte sintetice de fermă,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
și gunoi de grajd, îngrășăminte cu clorură
de potasiu, îngrășăminte conținând azot și
magneziu, materiale fibroase utilizate ca
îngrășăminte, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte (soluții) cu eliberare lentă,
îngrășăminte cu sulfat de potasiu, îngrășăminte
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte
pe bază de fosfați micști, îngrășăminte pe
bază de rumeguș, îngrășăminte pe bază
de potasiu, îngrășăminte pentru plante de

(210) M 2020 03813 (111)172733
(151) 09/06/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 262C,
JUDEŢUL TIMIŞ, ULIUC, 307361, 
TIMIȘ, ROMANIA
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interior, compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge
marine, îngrășăminte utilizate pentru iarbă și
pășuni, îngrășăminte pe bază de superfosfați
micști, îngrășăminte pe bază de superfosfat
triplu, îngrășăminte pe bază de superfosfat
dublu, îngrășăminte naturale realizate din
componente marine, îngrășăminte de grădină cu
eliberare controlată, îngrășăminte pe bază de
compuși modificați chimic, îngrășăminte obținute
prin tratarea deșeurilor cu râme, substanțe
chelatoare utilizate ca îngrășăminte pentru
frunzișul plantelor, îngrășăminte sub formă
de humus utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
substanțe nutritive (îngrășăminte) sub formă
lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte și
produse chimice pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare pe
recolte în timpul perioadelor de creștere rapidă,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale folosite ca îngrășăminte în horticultură,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte în
timpul perioadelor de creștere cu dificultate.

───────

(210) M 2020 03859 (111)172863
(151) 10/06/2020
(732) DIANA BISINICU ANDRIES, STR.

VLAICU VODA NR. 7, BL. C8,
SC. 1, ET. 8, AP. 36, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.13
(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.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04188 (111)172692
(151) 22/06/2020
(732) KARDINALE LUXURY

(540)

K KARDINALE
LUXURY FURNITURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18;
26.11.05

(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.

FURNITURE SRL, 
B-DUL  ENERGETICIENILOR 
NR. 13-15,  ANEXA II, CAMERA 
113, ET. 1, SECTOR 3, 
BUCURESTI,  ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA
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35. Regruparea 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, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
publicitate.

───────

(210) M 2020 04229 (111)172660
(151) 22/06/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

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

(540)

E EDELWEISS GELATERIE
& COFETARIE DE

EXCELENTA ELVETIANA
În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1002208/26.01.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "GELATERIE
& COFETARIE DE EXCELENTA ELVETIANA".

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.13

clase:

30. Ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(540)

Recrutare Romania
În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1002261/26.01.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

„Recrutare Romania” şi pentru culorile
drapelului României din elementul figurativ.

(531) Clasificare Viena: 02.09.15; 24.07.23;
27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.

───────

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

(210) M 2020 04233 (111)172661
(151) 22/06/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL 

SRL, STR. DIVERTISMENTULUI 
NR. 1,ET. 2, CAM. 2, JUDEŢUL 
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben
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(740) ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018

(540)

CRĂNȚĂNELE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, drojdie, praf de
copt.

───────

(210) M 2020 04284 (111)172728
(151) 24/06/2020
(732) SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL

DĂSCĂLESCU NR. 254, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610210,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018

(540)

COVRI-SNACKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină și preparate din cereale, produse de
patiserie.

───────

(210) M 2020 04429 (111)172788
(151) 07/08/2020
(732) ETCO NETWORK SRL, SOS.

ODAII NR. 42, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ETCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. 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 și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare.

───────

(210) M 2020 04283 (111)172729
(151) 24/06/2020
(732) SC CIBIBON SRL, 

STR. GENERAL DĂSCĂLESCU 
NR. 254, JUD. NEAMŢ, PIATRA 
NEAMŢ,  610210, NEAMȚ, 
ROMANIA
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(210) M 2020 04438 (111)172597
(151) 29/06/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, 
SC.B, AP.41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,061791

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1001439/18.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "Calciu Activ" şi "FORTE 1000".

SolYole Calciu
Activ FORTE 1000

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.24; 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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde, 
alb,bleumarin



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

781

(210) M 2020 04439 (111)172598
(151) 29/06/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, 
STR.ROMANCIERILOR NR. 5, 
BL.C14, SC.B, AP. 41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  061791

(540)

SolYole Vitamina
C 1000 plus Zinc

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1001440/18.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: " Vitamina C 1000" şi "plus Zinc".

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.24; 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.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, 
verde,alb, bleumarin
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(210) M 2020 04487 (111)172594
(151) 30/06/2020
(732) S.C. FAXMEDIA CONSULTING

S.R.L., STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR.
25C, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS SRL,
STR. ZAHARIA STANCU, NR. 8E,
COMPLEX CORESI, BL. 9, AP. P03,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MONITORUL OFICIAL
LOCAL MOL emol.ro

La data de 26.01.2021, cu adresa nr. 1002206,
solicitantul, in conformitate cu art. 23 alin

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

denumirii MONITORUL OFICIAL LOCAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.11.01; 29.01.13

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

9. Software pentru gestiunea documentelor,
software pentru automatizarea documentelor,
software pentru administrarea de date și fisiere
și pentru baze de date.
35. Servicii de administrare a arhivei, indexarea
documentelor pentru terți, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
comenzi online.
38. Transmisie electronică de date și documente
prin terminale de calculator și dispozitive
electronice, transmisie de informații online,
servicii de comunicare online.
42. Furnizarea de acces temporar la un software
de calculator care nu poate fi descărcat în
vederea elaborării documentelor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet.

───────

(591) Culori revendicate: alb, verde 
închis,verde deschis
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(210) M 2020 04514 (111)172593
(151) 01/07/2020
(732) SC KAIAMO KONCEPT SRL, STR.

CHEFALULUI NR. 6, PARTER,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Boboko

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de 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 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).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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 și 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 și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 04556 (111)172709
(151) 02/07/2020
(732) S.C. D'OR ARCHITECTURE S.R.L.,

STR. EROU IANCU NICOLAE
NR. 12-26, VILA 51, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PIATRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.03; 26.11.13

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

19. Piatră naturală, granit, marmură, ardezie,
travertin, onix, terrazzo, pietre calcaroase,
marne calcaroase, piatră de construcții, piatră
de pavare, piatră pentru borduri, dale de
piatră, trepte de scări din piatră naturală,
glafuri de ferestre din piatră naturală, plăci de
mozaic, mozaicuri pentru construcții, lucrări în
piatră, piese de artă din piatră sau marmură,
monumente din piatră.

───────

(210) M 2020 04576 (111)172826
(151) 03/07/2020
(732) SERGIU DUBANGIU, STR.

GRIGORE MANOLESCU NR.
10-14, ET. 4, AP. B 4.3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ciorbe și Plăcinte

(531) Clasificare Viena: 11.03.18; 01.15.05;
01.15.11; 26.01.04; 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(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.

(591) Culori revendicate: alb, portocaliu
(Pantone 715C), roșu închis (Pantone
188C)

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 04623 (111)172584
(151) 03/07/2020
(732) IMPLANT EXPERT SA, BD.

NICOLAE CARAMFIL NR. 41,
PARTER, CAM 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CLINICA SOCIALĂ
de STOMATOLOGIE

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată la

OSIM cu nr. 1006914/11.03.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

CLINICA SOCIALĂ de STOMATOLOGIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.10; 26.13.01

clase:
44. Servicii medicale stomatologice.

───────

(210) M 2020 04626 (111)172596
(151) 03/07/2020
(732) MEDITERANEAN FOOD

CONCEPT S.R.L., STR. NR. CAD.
62520, COMUNA CIUREA, JUDEŢ
IAŞI, SAT CIUREA, IAȘI, ROMANIA

(540)

Partigiano

(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.

───────

(210) M 2020 04633 (111)172587
(151) 05/07/2020
(732) CAFEA VOLT SRL, STR. GH.

ASACHI 1A, JUDEŢ VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA

(540)

VOLT coffee & more

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 26.11.01;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
30. Băuturi pe bază de cafea.

───────

(210) M 2020 04764 (111)172557
(151) 09/07/2020
(732) SC SOLID ASSETS

MANAGEMENT SRL, CALEA
GRIVIŢEI NR. 136, CORP A,
DEMISOL, CAM. S08-B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SOLID DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04

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

36. Investiţii de capital, stabilirea finanţării
pentru proiectele de construcţii, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, afaceri imobiliare, închirierea
bunurilor imobiliare, servicii de agenţie
imobiliară, management imobiliar, colectarea
chiriilor, activităţi de broker imobiliar.
37. Supravegherea construcţiei de clădiri,
servicii de construcţii, consultanţă în construcţii.

───────

(210) M 2020 04777 (111)172747
(151) 09/07/2020
(732) EUGEN-CRISTIAN POPA, STR.

TURNU MAGURELE NR. 1, BL. C3,
SC. C, ET. 5, AP. 104, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, APT. 2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
DE HIPNOZĂ

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate de înregistrare video, aparate de
înregistrare audio, DVD-uri, CD-uri.
16. Tipărituri, materiale printate, articole de
papetărie, material didactic.
41. Educaţie online şi offline, cursuri, webinarii,
work-shopuri, instruire.

───────

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

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, 
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  050707, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7700C)
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(210) M 2020 04778 (111)172656
(151) 03/08/2020
(732) INSTITUTUL DE CERCETARI IN

TRANSPORTURI INCERTRANS
S.A., CALEA GRIVIŢEI NR.
391-393, BUCUREŞTI, 010719,
ROMANIA

(540)

INCERTRANS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananti, adezivi pentru
industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi
artă.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, produse
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
fungicide, erbicide.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, produse metalice.
7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).
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 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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
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 învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalat, caractere
tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, materiale plastice
extrudate, materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii şi
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii servicii de
transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un
loc în altul (pe şine, pe şosea, pe apă, prin aer
sau prin conducte) ca şi serviciile în mod necesar
legate de aceste transporturi, cum sunt serviciile
de depozitare a mărfurilor în depozite sau alte
clădiri, pentru a fi conservate sau păzite, servicii
prestate de companiile care exploatează gări,
poduri, instalaţii de transbordare pentru trenuri,
utilizate de transportator, servicii de închiriere
de vehicule de transport, servicii referitoare la
funcţionarea aeroporturilor, servicii referitoare la
ambalarea şi împachetarea mărfurilor înainte
de expediţie, servicii de informaţii referitoare
la călătorii şi transporturi de mărfuri oferite de
agenţii, brokeri de turism, informaţii referitoare
la tarife, orare şi modalităţi de transport, servicii
referitoare la inspecţia vehiculelor sau mărfurilor
în vederea transportului.
40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────

(210) M 2020 04784 (111)172887
(151) 09/07/2020
(732) SC FARMAVET SA, CALEA

GIULEŞTI NR. 333, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 7000, ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Esti pe mâini bune
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de comerț cu produse farmaceutice,
biologice, medii de cultură, reagenţi,
dezinfectante, produse pesticide şi fitosanitare,
igienico-sanitare, raticide, reactivi, hrană pentru
animale de companie, echipamente de protecţie,
instrumentar de uz veterinar, aparatură de
laborator, cosmetice, aditivi furajeri şi premixuri
proteino-vitamino-minerale provenite din ţară şi
din export.
39. Distribuţia şi transportul din depozitele
de la sediu, sucursale, farmacii veterinare,
puncte farmaceutice veterinare a produselor
farmaceutice, biologice, medii de cultură,
reagenţi, dezinfectanţi, produse pesticide
şi fitosanitare, igienico-sanitare, raticide,
reactivi, hrană pentru animale de companie,
echipamente de protecţie, instrumentar de
uz veterinar, aparatură de laborator, produse
cosmetice, aditivi furajeri şi premixuri proteino-
vitamino-minerale provenite din ţară şi din
import.

───────

(210) M 2020 04788 (111)172875
(151) 09/07/2020
(732) DH BUILDINGS SRL, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 12,
CAMERA 3, AP. 11, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DoctorUV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Lămpi cu ultraviolete pentru scopuri
medicale.
11. Echipamente de tratarea aerului, lămpi
cu raze ultraviolete, care nu sunt utilizate
în scop medical, lămpi germicide, lămpi
bactericide, instalații pentru sterilizare, aparate
pentru sterilizarea aerului, echipament pentru
sterilizare, dezinfectare și decontaminare, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare a
apei, de uz industrial, aparate combinate cu raze
ultraviolete și de iluminare.

───────
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(210) M 2020 04862 (111)172683
(151) 14/07/2020
(732) REVERA ASSISTED SRL, STR.

GARLEI NR. 88, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013724, ROMANIA

(540)

ENAYATI SENIOR

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de cămine (aziluri) de bătrâni.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(210) M 2020 04870 (111)172851
(151) 14/07/2020
(732) EMICI ERHAN, STRADA

(540)

KLUDER PPR
PIPE & FITTINGS

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

înregistrată cu nr. OSIM 1002915/02.02.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: PPR PIPE & FITTINGS.

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

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, racorduri metalice pentru țevi,
ţevi de scurgere din metal, ramificații metalice
pentru țevi, cleme metalice pentru cabluri și
țevi, coliere metalice pentru fixarea țevilor,
ţevi de scurgere din metal, conducte metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată/
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, coturi metalice pentru țevi, mufe din
metal pentru țevi, ţevi metalice/tuburi metalice,
cepuri metalice pentru butoaie/robinete cu cep
metalice pentru butoaie, capace de etanșare
din metal, crampoane metalice (cleme)/cleme
metalice (crampoane), fitinguri metalice pentru

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
1246 C), albastru (Pantone 2728 C),

VICTORIEI, NR. 86, JUDEȚ  ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, 
SC. 3, ET.  6, AP. 55, SECTOR  5, 
BUCUREȘTI, 050707, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, negru, gri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

790

uși, aliaje din metale comune, bolțuri metalice,
cornișe metalice.
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, fitinguri pentru baie, instalații pentru
baie/instalații sanitare pentru baie, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalațiile de încălzire, instalații
de tras apa, instalații de încălzire (apă)/instalații
pentru încălzirea apei, fitinguri pentru baie
cu aer cald, ţevi (componente ale instalațiilor
sanitare)/țevi de apă pentru instalațiile sanitare,
accesorii de reglare pentru instalațiile și țevile
de apă sau gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru țevile de gaz, accesorii de
reglare și de siguranță pentru instalațiile de
apă, accesorii de reglare și de siguranță
pentru instalațiile de gaz, robinete pentru țevi
și conducte/robineți pentru țevi și conducte,
robinete/robineți, şaibe pentru robinetele de apă/
șaibe pentru robineții de apă, încălzitoare de
apă, instalații de distribuire a apei, instalații
de conducte de apă, instalații de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate și mașini pentru purificarea apei,
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
instalații pentru alimentarea cu apă, instalații de
tragere a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, fitinguri, formate, pentru
cuptoare, fitinguri terminale pentru alimentare
cu apă, fitinguri pentru conducte sanitare de
apă, fitinguri de reglare pentru conducte de apă,
fitinguri de reglare pentru țevi de apă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice. furtunuri din pânză cauciucată,
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru țevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru țevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, furtunuri din
material textil, îmbinări, nemetalice, pentru țevi,
garnituri pentru țevi/garnituri de etanșare pentru
țevi, mufe pentru țevi, nemetalice/învelișuri
pentru țevi, nemetalice, materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru țevi, inele de cauciuc,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat, şaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de
etanșare/garnituri de etanșare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, ţevi de scurgere,

nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, conducte,
nemetalice, pentru instalațiile de ventilare și
de aer condiționat, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcții, valve pentru țevile de
apă, nemetalice sau din plastic, ţevi de
apă, nemetalice, colțare, nemetalice, pentru
construcții, ramificații pentru țevi, nemetalice,
ţevi de presiune, nemetalice, cornișe, cornișe
nemetalice pentru construcții.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol
și gaze, lucrări de instalație de apă și canal,
întreținerea și construcția conductelor.

───────

(210) M 2020 04884 (111)172684
(151) 14/07/2020
(732) S.C. MD CONTENT CREATION

(540)

ML7

S.R.L., 
B-DUL IONIONESCU DE LA BRAD
NR. 5, ET.3, AP. 10, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 013811, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.05; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.08

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
41. Educație, divertisment, activitați sportive
și culturale, furnizarea de instruire, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 04901 (111)172589
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

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

(540)

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

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

───────

(210) M 2020 04910 (111)172841
(151) 15/07/2020
(732) INSTITUTUL DE SPEOLOGIE

''EMIL RACOVIȚĂ'', CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 13, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050711, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE
''EMIL RACOVIȚĂ''

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.01.01; 02.01.23

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
activităţi sportive şi culturale, publicare
multimedia, furnizare de publicații electronice,
nedescărcabile, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații on-line, nedescărcabile.
42. Servicii de cercetare științifică, servicii de
cercetare științifică fundamentală și aplicativă în
domeniile: biospeologia, paleobiologia, ecologia,
geologia, geochimia, hidrologia și geografia
sistemelor exocarstice și endocarstice, cercetare
în domeniul protecției mediului, servicii de
laboratoare științifice, cercetare biologică,
analiză chimică, analiza apei, cercetarea în
domeniul schimbărilor climatice, furnizare de
informații științifice în domeniul schimbărilor
climatice și al încălzirii globale, studii de
paleoclimat, realizare de analize științifice,
realizare de studii științifice, servicii științifice,
servicii de cartografie, explorare subacvatică.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), alb (HEX=#ffffff), verde (HEX
#39c5b8, HEX#3ac5c2), roz, mov
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(210) M 2020 04920 (111)172758
(151) 15/07/2020
(732) NEOFOREST REAL ESTATE

SRL, STR. HELIADE ÎNTRE VII
NR. 72, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NEOPENINSULA
RESIDENCES

(531) Clasificare Viena: 03.07.06; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.12

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.

───────

(210) M 2020 04921 (111)172564
(151) 15/07/2020
(732) ZEOLITES DEVELOPMENT SRL,

(540)

Doctor ZECO

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

1. Produse naturale (fără pesticide) din zeolit, de
uz industrial, pentru decontaminarea fructelor şi
legumelor ce elimină pesticidele, mucegaiurile,
toxinele, metalele grele şi radioactive şi ceara de
pe coajă acestora.

───────

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

STR. SAMUIL MICU NR. 1A, AP.
3, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
40014, CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
365), albastru (Pantone 109949)
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(210) M 2020 04922 (111)172752
(151) 15/07/2020
(732) NAUTICA CLUB HARSOVA SRL,

STR. INDEPENDENTEI NR. 3,
JUDEŢ CONSTANŢA, HARSOVA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, CONSTANŢA,
900654, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NAUTICA CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(540)

BUCĂTARUL DE OCAZIE
CU ȘOSETE COLORATE

(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).
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.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04944 (111)172436
(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)

OptimArt
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 04935 (111)172642
(151) 22/07/2020
(732) EVH GOOD LIFE S.R.L., 

INTR. CRIȘUL ALB NR. 41, 
BL. 7, SC. E, ET. 1, CAM. 3, 
SECTOR 4, BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.  51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

794

(210) M 2020 04962 (111)172738
(151) 16/07/2020
(732) CUSTOM TANKS SRL, COMUNA

LETEA VECHE, JUD. BACĂU, SAT
HOLT, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

CUSTOM TANKS

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.02.05;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

clase:
6. Materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, fierărie, articole mici din armătură
metalică, containere din metal pentru depozitare
sau transport, rezervoare metalice, rezervoare
(containere) metalice pentru stocarea lichidelor,
cuve metalice, rezervoare de decantare din
metal, rezervoare din metal pentru depozitarea
gazului, rezervoare (cisterne) de apă din metal
de uz gospodăresc, butoaie metalice, construcţii
metalice transportabile, containere, articole de
transport și ambalare din metal.
11. Aparate şi instalaţii de încălzire, de răcire,
de producere a aburului, de gătit, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar,
fose septice, rezervoare pentru purificarea
apei, rezervoare de tratare a apei reziduale,
rezervoare de apă sub presiune, rezervoare
de apă fierbinte încălzite electric, rezervoare
pentru toaletă, rezervoare de răcire pentru
cuptoare, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, vase de
expansiune pentru instalații de încălzire centrala,
instalații de epurare a apelor uzate, instalații de
epurare a gazelor, instalații de epurare a apelor

uzate industrial, aparate de epurare a apei de la
robinet.
19.  Construcţii nemetalice transportabile,
rezervoare de depozitare (structuri), nu din
metal, rezervoare cu suport (nemetalice), tancuri
de apă (structuri) nemetalice, rezervoare pentru
apă pluvială nemetalice.
20. Containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport, cisterne de apă din material
plastic, rezervoare din plastic pentru depozitare,
rezervoare de apă
nemetalice (recipiente), rezervoare, altele decât
cele din metal și zidărie, cisterne de apă
din plastic de uz casnic, cisterne de apă
din plastic de uz industrial, cisterne de apă
din plastic, destinate utilizării în agricultură,
rezervoare de depozitare, nu din metal și nici din
materiale de zidărie, rezervoare de depozitare de
lichide (containere) confecționate din materiale
nemetalice, rezervoare pentru stocarea gazelor,
care nu sunt metalice sau de zidărie, butoaie și
putini, nu din metal.
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
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 magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
37. Servicii de reparaţii, servicii de instalaţii,
instalare de fose septice, întreținere și
reparații de rezervoare de depozitare, curățarea
cisternelor de apă, furnizare de informații privind
servicii de curățare a rezervoarelor septice,
întreținere și reparații de stații de epurare a apei.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 04971 (111)172833
(151) 24/07/2020
(732) S.C. BTVIDEO.RO S.R.L., STR.

NAUM RAMNICEANU NR. 2-4,
BL. 5, ET. 2, AP. 12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011615, ROMANIA

(540)

Tărâmul Eroilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA

(540)

TARTEK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. 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,
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,
magneţi, materiale înregistrate, dispozitive de
navigație gps, software pentru sisteme de
navigație GPS, senzori giroscopici care folosesc
funcții GPS, aparate de sistem de poziționare
globală (GPS), transmițătoare pentru sisteme
de poziționare globală (GPS), receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), software
informatic pentru sisteme de poziționare globală
(GPS), radiouri, radiobalize, radiotelefoane,
radiogoniometre, radiocasetofoane, pagere
radio, balize radio, relee radio, ecosonde radio,
transmițătoare radio, antene radio, receptoare
radio, radiouri mobile, stații radio CB, stații
de radio portative, relee pentru stații radio
și tv, amplificatoare pentru stații radio și tv,
aparatură de radiocomunicații cu un singur
canal pentru stații fixe, comutatoare emisie-
recepție, dispozitive de emisie-recepție ethernet,
aparate personale de emisie-recepție, aparate
optice de emisie-recepție, dispozitive de emisie-
recepție prin satelit, aparate de emisie-recepție
cu porturi multiple, software pentru diagnoză
și depanare, software de diagnoză la distanță,
unități de stocare (SSD), stocare în rețea
(NAS), medii de stocare digitale, mijloace
de stocare electronice, suporturi de stocare
a datelor, dispozitive cu memorie pentru
stocare, aparate de stocare a electricității,
suporturi de stocare analogice goale,
software pentru stocare digitală distribuită,
camere video de supraveghere, aparate de
supraveghere vizuală, sisteme de supraveghere
video, busole magnetice pentru supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, aparate
electrice de supraveghere, aparate pentru
supraveghere de securitate, roboți pentru
supraveghere de securitate, aparate pentru
supravegherea țintei (electronice), aparate

(210) M 2020 04974 (111)172711
(151) 17/07/2020
(732) SC TC DEALS SRL, STR.
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pentru supravegherea țintei (optice), aparate
pentru supravegherea țintei (satelit), aparate
pentru supravegherea țintei (electrice), aparate
pentru supravegherea țintei (telescopice),
aparate de control de supraveghere (electrice),
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, software de învățare automată
pentru supraveghere, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, dispozitive
pentru ascultarea și supravegherea bebelușilor,
camere video adaptate în scop de supraveghere,
alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, echipamente
electrice și electronice de supraveghere
video, software pentru supravegherea de
articole electronice (EAS), ceasuri inteligente,
telefoane, telefoane celulare, telefoane mobile,
telefoane portabile, telefoane digitale, telefoane
inteligente, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane de mașină, huse
pentru telefoane, adaptoare pentru telefoane,
telefoane celulare digitale, căști pentru
telefoane, conectoare pentru telefoane, baterii
pentru telefoane, telefoane de conferință,
tastaturi pentru telefoane mobile, telefoane
cu bandă triplă, etuiuri pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, programe
pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane inteligente, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, software pentru telefoane inteligente,
difuzoare pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, fețe pentru telefoane celulare,
etuiuri pentru telefoanele celulare, telefoane
mobile folosite în vehicule, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, telefoane alimentate cu
energie solară, dispozitive mâini libere pentru
telefoane, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, memorii externe pentru telefoane
celulare, aplicații software pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane (special adaptate),
prize de extensie pentru telefoane, cabluri usb
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
asistență în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale sau
comerciale, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente.

───────

(210) M 2020 04979 (111)172796
(151) 17/07/2020
(732) CISIMA INVEST SRL, STR.

BRANULUI NR. 32B, JUDETUL
BRASOV, ZĂRNEȘTI, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

LOCUL DE VIS IMOB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
07.03.11; 05.01.07; 01.03.01

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 04981 (111)172590
(151) 17/07/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

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

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL LUMINITA
DOINA, STR. GHERGHIŢEI, NR.1,
BL.94B, SC.B, AP.76, SECTORUL 2,
O.P. NR.11, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SpasmoRapid
(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, agenți de activare a funcțiilor celulare
de uz medical, agenți detoxifianți pe bază
de plante, analgezice, antibiotice, antioxidanți,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante și din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loțiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale,
și vitamine, 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
sănătății, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate și
substanțe cu minerale de uz medical, preparate
și substanțe farmaceutice cu proprietăți
analgezice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți antiinflamatoare, preparate și
substanțe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale și farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare și preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. Servicii de achiziție, cumpărare și vânzare
pentru terți, servicii de administrare comercială,
servicii oferite de un lanț de magazine, achiziție
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de agenție
de import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-
gross și en-detail, prezentarea, difuzarea și
distribuirea materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eșantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terți, servicii de achiziție pentru
terți, achiziție de bunuri și servicii pentru terți,
distribuire de materiale publicitare, informații și
sfaturi comerciale pentru consumatori, licențe de
servicii și produse pentru terți, organizare de
expoziții, târguri cu scop comercial sau publicitar,
promovarea vânzărilor pentru terți, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o rețea
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
varietăți de produse (cu excepția transportului)
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, în cadrul centrelor comerciale,
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mall-urilor, galeriilor comerciale, ori pe bază
de comandă prin poștă, internet sau prin alte
mijloace de comunicații, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terților, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicații, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială/intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
licențe de servicii și produse pentru terți,
servicii de intermediere comercială, asistență în
conducerea și managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanță 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 și sanitare și
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, toate aceste servicii și
pentru produsele enumerate în clasa 5.

───────

(210) M 2020 04984 (111)172675
(151) 17/07/2020
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

S.R.L., BD. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL. 2T, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032463,
ROMANIA

(540)

DUALMOTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

12. Trotinete (vehicule), inclusiv trotinete
electrice, scutere, inclusiv scutere electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata, prin magazine, inclusiv magazine
online, a trotinetelor electrice, scuterelor
electrice şi părţilor componente ale acestora,
servicii de comenzi online ale trotinetelor
electrice, scuterelor electrice şi componentelor
acestora.

───────

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558 , 
ROMANIA
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(210) M 2020 04985 (111)172676
(151) 17/07/2020
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

S.R.L., BD. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL. 2T, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032463,
ROMANIA

(540)

SPEEDXMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Trotinete (vehicule), inclusiv trotinete
electrice, scutere, inclusiv scutere electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata, prin magazine, inclusiv magazine
online, a trotinetelor electrice, scuterelor
electrice şi părţilor componente ale acestora,
servicii de comenzi online ale trotinetelor
electrice, scuterelor electrice şi componentelor
acestora.

───────

(210) M 2020 04987 (111)172654
(151) 17/07/2020
(732) MOL MAGYAR OLAJ- ÉS

GÁZIPARI NYILVÁNOSAN
MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
OKTOBER HUSZONHARMADIKA
U. 18, BUDAPESTA, 1117,
UNGARIA

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

(540)

MOL DRIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Periodice tipărite, reviste, reviste (periodice),
reviste gratuite.

───────

(210) M 2020 04991 (111)172685
(151) 17/07/2020
(732) NINODOM ONLINE SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR 219, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, 810198, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

LittleDomi

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

5. Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate chimice pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, pesticide de uz casnic,
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.
8. Aparate de ras, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, instrumente manuale de urgență și
salvare, arme ascuțite și contondente, scule și
instrumente de mână acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, cu excepția armelor
de foc.
9. Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare ştiinţifică
şi de laborator, aparate şi simulatoare
educaţionale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare şi control, dispozitive
electrice ştiinţifice şi de laborator pentru
tratament, 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-

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558, 
ROMANIA
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vizuale, multimedia şi fotografice, echipament
pentru scufundări, magneţi, aparate electrice
de măsurare, tastaturi de calculator, căşti,
camere de filmat, suporturi pentru aparate
fotografice, filtre pentru raze ultraviolete,
pentru fotografie, lanterne pentru utilizare în
fotografie, încărcătoare de baterii, smartphone-
uri, mouse pentru computer, dispozitive
de sistem de poziționare globală (GPS),
aparate și instrumente pentru cântărire,
benzi inteligente (smartbands), filtre pentru
lentile (pentru camere de fotografiat), 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 vinil, compact-
discuri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, camere
video de supraveghere, camere video adaptate
în scop de supraveghere, camere de
monitorizare în reţea pentru supraveghere,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluşi, dispozitive pentru ascultarea şi
supravegherea bebeluşilor, alarme la aparatele
de supraveghere pentru bebeluşi, mecanisme
pentru aparate cu preplată, extinctoare, ceasuri
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, camere video de securitate,
aparate holografice de securitate, aparate de
avertizare de securitate, aparate de securitate
pentru lifturi, aparate pentru supraveghere
de securitate, tastaturi pentru alarme de
securitate, tablouri de comandă pentru alarme
de securitate, sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces şi de securitate pentru clădiri, brăţări
conectate (instrumente de măsură), brăţări de
identificare codate electronic, brăţări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, brăţări inteligente, case de marcat
electronice, programe informatice folosite cu
sistemele electronice pentru case de marcat,
aplicaţii de calculator pentru comanda conducerii
automate de maşini, aplicaţii de calculator pentru
navigaţia audiovideo a maşinii, software de
calculator pentru comanda de la distanţă a

maşinilor şi echipamentelor de birou, aplicaţii de
calculator pentru comanda parcării automate a
maşinilor, aplicaţii de calculator pentru comenzi
auto, aplicaţii de calculator pentru aparate de
navigaţie pentru vehicule, aplicaţii de calculator
pentru parcarea automata a vehiculelor, aplicaţii
de calculator pentru comanda conducerii
automate de vehicule, software pentru aplicaţii
de calculator destinat utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicaţiilor multimedia, software pentru aplicaţii
de calculator cu jocuri şi jocuri de noroc, software
de calculator pentru controlul şi gestionarea
accesului la aplicaţiile serverului, software de
calculator pentru integrarea aplicaţiilor şi a
bazelor de date, software de aplicaţii de
calculator pentru transmisia continua de conţinut
media audiovizual pe internet, software de
calculator pentru aplicaţii mobile care permit
interacţiunea şi interfaţă dintre vehicule şi
dispozitive mobile, dispozitive de măsurare,
dispozitive de măsurare a concentraţiei,
dispozitive de măsurare a rezistenţei, dispozitive
de măsurare a radiaţiilor, dispozitive electronice
de măsurare a distanţei, dispozitive de măsurare
a diametrului de cablu, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, aparate pentru înregistrarea
imaginilor, aparate pentru înregistrarea
distanţelor, aparate pentru înregistrarea timpului,
aparate pentru înregistrarea sunetelor, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate pentru
înregistrarea datelor, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru
înregistrarea scorului, aparate electrice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea vitezei, aparate de înregistrarea
pentru discuri video, aparate de înregistrarea
video pentru maşina, aparate de înregistrare
pentru benzi audio, aparate de înregistrare video
pentru vehicule, aparate pentru v timpului si a
datei, aparate electronice pentru înregistrarea
dioxidului de carbon (altele decât cele pentru
uz medical), membrane acustice utilizate la
aparate pentru înregistrarea sau reproducerea
sunetului, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, aplicaţii de calculator
pentru comanda parcării automate a maşinilor,
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, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
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media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut, mecanisme pentru aparate
cu preplată, 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 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,
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
glucoza 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 către pacienţi,
jucării erotice, jucării care zornăie cu inele pentru
dentiţie incorporate, echipament chirurgical şi de
tratare a rănilor, ace de acupunctură, aparate
automate pentru separarea sângelui, aparate
folosite în termoterapie, aparate gonflabile
de compresie a membrelor, aparate pentru
aerosoli de uz medical, aparate pentru ajutor
terapeutic în vorbire, aparate pentru ameliorarea
dificultăţilor de respiraţie, aparate medicale
pentru tratamentul afecţiunilor respiratorii,
aparate medicale pentru tratamente cutanate
cu folosirea laserului, aparate medicale pentru
repararea discurilor intervertebrale, aparate
medicale pentru calmarea durerii, aparate
(medicale) pentru extragerea oxigenului din
atmosferă, aparate de încălzit (pentru uz
medical), aparate fiziologice de uz medical,
aparate de umidificare pentru uz medical,
aparate de tracţiune (de uz medical), aparate
de termoterapie de uz medical, aparate de
terapie electromagnetică de înaltă frecvenţă,
aparate de hidroterapie de uz medical, aparate
de fixare a oaselor, aparate de electrostimulare
musculară de uz medical, aparate de aspirare
de uz medical, aparate cu infraroşii folosite
în scop curativ, aparate pentru radioterapie,
aparate pentru producerea ultrasunetelor, de uz

medical, aparate pentru producerea oxigenului
pentru uz medical, aparate pentru tratarea
celulitei, aparate pentru tratarea dificultăţilor
respiratorii, aparate pentru terapie galvanică,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
pentru stimularea punctelor de acupunctură,
aparate pentru stimularea electrică a grupelor
de muşchi, atele gipsate, aparate şi
instrumente medicale, aparatură pentru terapie
electrostatică, aplicatoare de bandaje, articole
vestimentare de compresie pentru tratamente
medicale, aspiratoare nazale, aspiratoare pentru
mucozităţi, atele (de susţinere) de uz medical,
autoclave de uz medical, bandaje adezive
(suspensoare), bandaje anatomice de suport,
bandaje compresive (elastice sau de susţinere),
bandaje cu atele pentru aplicarea ghipsului,
bandaje de contenţie pentru aplicarea atelelor,
bandaje de răcire pentru uz medical, bandaje
de suport de uz medical, bandaje de susţinere
elastice, bandaje de susţinere pentru articulaţii,
bandaje de susţinere pentru corpul uman,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
de susţinere terapeutice, bandaje de uz
ortopedic, bandaje elastice, bandaje elastice
care conţin compuşi ai cuprului, bandaje elastice
de compresie, de uz chirurgical, bandaje
elastice de compresie, de uz medical, bandaje
herniare, bandaje pentru picior (de susţinere),
bandaje neelastice (de susţinere), benzi pentru
acupresură, bandaje suspensoare de uz
medical, brăţări antireumatismale, brăţări de uz
medical, centuri abdominale (de uz medical),
ciorapi elastici (chirurgie), ciorapi elastici de uz
medical, ciorapi pentru varice, cleme de bandaje,
curele de strângere, comprese abdominale,
cleşti pentru unghii, de uz medical, echipamente
electromedicale pentru tratamente de tonifiere,
echipamente electromedicale pentru tratamente
de slăbire, epilatoare medicale portabile,
inele antireumatismale, inele biomagnetice
de uz terapeutic sau medical, inhalatoare,
măşti faciale terapeutice, materiale pentru
bandajare (elastice), materiale pentru bandaj
(de susţinere), magneţi de uz terapeutic,
perniţe termice pentru tratament terapeutic,
perne termice (perniţe), neelectrice, folosite
în scopuri medicale, orteze pentru încheietura
mâinii, de uz medical, orteze medicale,
suporturi elastice pentru încheietură, suporturi
elastice pentru gleznă, suporturi elastice pentru
genunchi, suporturi pentru epicondilită laterală
a cotului, suporturi elastice pentru cot, suporturi
de umăr, pentru uz medical, stimulatoare
electronice pentru uz medical, aparate de
antrenare a mâinilor, de uz terapeutic, aparate
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de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic, aparate de exerciţii (extensoare)
pentru terapie medicală, aparate de exerciţii
de uz terapeutic, aparate de masaj profund
cu căldură, aparate de simulare de exerciţii
pentru scopuri medicale, aparate de terapie
respiratorie, aparate electrice pentru terapie cu
frecvenţe joase, aparate de antrenament cu
greutăţi adaptate pentru uz medical, aparate
electronice de stimulare pentru fizioterapie,
aparate pentru recuperare fizică, pentru uz
medical, aparate de masaj pentru spate,
aparate de masaj, electrice sau neelectrice,
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice pentru masaje estetice, aparate
pentru masaje estetice, aparate pentru terapia
prin acupresiune, dispozitive pentru masajul
corporal, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, instrumente de masaj manual, mănuşi
pentru masaj, aparate pentru vibromasaj,
pernuţe de masaj termal, paturi de masaj
de uz medical, dispozitive pentru protecţia
auzului, aparate ortopedice, atele ortopedice,
atele pentru degete, bandaje de formă
triunghiulară (pentru susţinere), bandaje din
gips pentru uz ortopedic, bandaje ortopedice,
bandaje ortopedice pentru articulaţii, bandaje
ortopedice de susţinere, bandaje ortopedice
pentru genunchi, bandaje pentru articulaţii,
dispozitive ortopedice de fixare, cârje, corsete
pentru uz terapeutic, corsete de uz medical,
ciorapi ortopedici, centuri pentru uz ortopedic,
centuri pentru hernii abdominale, centuri
lombare, brăţări pentru fixarea articulaţiilor,
branturi pentru tratamentul corectiv al afecţiunilor
membrelor inferioare, branturi pentru pantofi,
de uz ortopedic, perne ortopedice, încălţăminte
ortopedica, orteze suport pentru degetele de
la picioare, orteze pentru corectarea degetelor
de la picioare, orteze, ghete pentru exerciţii
(încălţăminte ortopedică), hamuri ortopedice,
talonete de uz ortopedic, suporturi de compresie
ortopedice, suporturi arcuite pentru pantofi
ortopedici, separatoare pentru degetele de
la picioare de uz ortopedic, tălpi ortopedice,
îmbrăcăminte medicala, biberoane, dispozive
de închidere pentru biberoane, inele pentru
erupţia dentară, suzete de uz pediatric, suzete
pentru nou-născuţi, tetine de biberon, tetine,
instrumente ajutătoare pentru sex, mobilier
medical si paturi, echipament pentru deplasarea
pacienţilor, echipament pentru kinetoterapie.
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.

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit si articole pentru
masa, 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, pensule de uz cosmetic,
ustensile cosmetice şi de toaletă, pensule
pentru contur de ochi, bureţei pentru machiaj,
bureţi de faţă pentru aplicarea machiajului,
aplicatoare cosmetice, perii cosmetice, bureţi
cosmetici, cosmetice (ustensile), aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
distribuitoare (recipiente) pentru cosmetice,
suporturi pentru cosmetice, perii de toaletă, truse
de toaletă cu conţinut, bureţi de toaletă, ustensile
de toaletă, suporturi pentru perii de toaletă,
ustensile cosmetice şi de toaletă, articole de baie
şi anume: bureţi de baie, căzi de baie gonflabile
pentru bebeluşi, căzi de baie pentru bebeluşi,
găleţi de plastic pentru depozitarea jucăriilor de
baie, inele pentru prosoape (accesorii de baie),
perii de baie, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluşi, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
textile și înlocuitori de textile, lenjerie de casă,
perdele din materiale textile sau plastice.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, jucării, fluiere (jucării),
jucării zornăitoare, jucării gonflabile, titireze
(jucării), vehicule (jucării), păpuşi (jucării), jucării
vorbitoare, jucării umplute, pistoale (jucării),
jucării muzicale, jucării electronice, jucării
balansoar, drone (jucării), jucării flexibile, jucării
inteligente, capse detonante (jucării), jucării
modulare, jucării acţionate mecanic, jucării
electronice didactice, jucării cu baterii, jucării din
ţesături, jucării cu puşculiţe, jucării din pânză,
jucării de tras, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluşi, machete auto (jucării), jucării de baie,
perne umplute (jucării), jucării pentru cadă,
jucării pentru animale, jucării pentru pisici, jucării
electronice teleghidate, jucării cu radiocomandă,
jucării de construit, jucării pentru câini, jucării
din metal, jucării de împins, puzzle-uri (jucării),
jucării mobile suspendate, jucării din plastic,
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jucării cu apă, seturi de jucării, jucării cu resorturi,
jucării de pluş, căluţi-balansoar (jucării), jucării
din cauciuc, jucării pentru boxat, jucării pentru
apă, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării cu balansare, jucării din
lemn, jucării pentru păsări, jucării de călărit,
telecomenzi pentru jucării, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, titireze ca
jucării, jucării de nisip, jucării de desenat, jucării
cu roţi, jucării de exterior, jucării cu cheiţă,
jucării mobile de agăţat pentru pătuţ (jucării),
jucării nemotorizate pentru călărit, jucării care
fac zgomot, jucării pentru copii mici, blocuri
de asamblare (jucării), elemente de construcţii
(jucării), machete de maşini (jucării), jucării
utilizate in piscine, machete de structuri (jucării),
machete de animale (jucării), jucării gonflabile
de baie, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
cu aerosoli (jucării), machete de clădiri (jucării),
avioane cu catapultă (jucării), jucării de acţiune
electronice, baloane de săpun (jucării), jucării
gonflabile pentru piscină, jucării zburătoare cu
telecomandă, jucării comercializate la set, jucării
gonflabile de călărit, jucării electrice de acţiune,
capse pentru pistoale (jucării), figurine de
acţiune (jucării), jucării legate de magie, jucării
acţionate prin manetă, blocuri de construcţie
(jucării), jucării care se suprapun, jucării din pluş
inteligente, covoraşe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), jucării de acţiune cu baterii,
dispozitive de făcut zgomot (jucării), pistoale
cu aer comprimat (jucării), jucării adaptate
pentru activităţi educative, triciclete pentru copii
mici (jucării), jucării cu cheiţa (din metal),
jucării cu cheiţă (din plastic), jucării pentru
cărucioare de copii, machete sub formă de
jucării, articole de îmbrăcăminte pentru jucării,
jucării pentru animale de companie, jucării din
plastic pentru baie, jucării pentru groapa cu nisip,
jucării pentru lada cu nisip, jucării robot care
se transformă, bastoane luminoase cu leduri
(jucării), jucării gonflabile din cauciuc subţire,
mese multifuncţionale pentru copii (jucării),
covoare de joaca puzzle (jucării), jucării fantezie
sonore pentru petreceri, jucării de plus umplute
cu boabe, machete de maşini (jucării sau
jocuri), jucării-centru de activităţi pentru copii,
jucării gonflabile sub forma de bărci, jucării
acţionate prin învârtirea unei cheiţe, jucării cu
activităţi multiple pentru bebeluşi, jucării cu roti
acţionate prin pedale, piscine gonflabile pentru
activităţi recreative (jucării), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, xilofoane
sub forma de jucării muzicale, jucării sub formă
de puzzle-uri, maşini pentru jocuri de pinball
(jucării), jucării, jocuri şi articole de joacă, jucării
de construit care se îmbină, cuburi de construit

magnetice fiind jucării, machete de jucării sub
forma de maşini, seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie, jucării de construcţii din mai multe
părţi, jucării din pluş, sub forma de elani, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), jucării
sub forma de imitaţii de alimente, jucării cu
telecomandă sub forma de vehicule, vehicule
cu patru roţi pentru copii (jucării), jucării de
prindere pentru pătuţuri de sugari, machete de
plastic sub forma de jucării, imitaţii de oase
ca jucării pentru câini, jucării artizanale vândute
sub forma de kit, jucării flexibile care produc
sunete prin strângere, jucării prezentate într-
un calendar de advent, jucării de plus cu
păturică de consolare, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, saltele
de joc cu jucării pentru copii mici, cuburi de
construcţii care pot fi îmbinate (jucării), jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână), figurine
de acţiune (jucării sau articole de joacă), jucării
puse în vânzare sub forma de seturi, jucării
pentru animale de companie confecţionate din
frânghie, jucării pentru animale de companie
conţinând iarba-mâţei, jocuri portabile şi jucării
cu funcţii de telecomunicaţii, imitaţii de articole
de toaletă sub forma de jucării, jucării care
se mişcă acţionate prin învârtirea unei cheiţe,
imitaţii de preparate de toaletă sub forma de
jucării, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, jucării care imită obiecte
folosite de adulţi în activităţile cotidiene, machete
în miniatură de maşini (jucării sau articole de
joacă), covoraşe de joacă destinate utilizării cu
maşini de jucărie (jucării), jucării sub forma de
săculeţi cu boabe de fasole (otedama), articole
de petrecere sub forma de jucării de dimensiuni
mici, mingi care se pot deforma uşor sub forma
de jucării, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub forma de jucării, jocuri, jucării și
articole pentru joacă, aparate pentru jocuri video,
telecomenzi pentru jucării zburătoare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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 legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbăcăminte şi accesorii pentru îmbăcăminte,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

804

servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare şi produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decoraţiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecţie acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genţi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente pentru terapie
fizică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu instrumente de igiena pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poştă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de par, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igiena
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătura cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătura
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalaţii sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de comerţ cu
amănuntul în magazine de covoare.

───────
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(210) M 2020 05000 (111)172644
(151) 17/07/2020
(732) ALINA-MONICA PETRE, STR.

DR. ARISTIDE KARATZALI NR. 6,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Dâmbovicioara Dor de suflet
labeling romanian traditions

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

nr. OSIM 1003033/02.02.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

,,Dâmbovicioara''

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
07.01.09; 25.01.13; 25.01.09

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comerț online.
39. Ambalarea bunurilor, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiștilor, servicii de broker de
transport, rezervări de transport, organizarea
transportului pentru deplasările turistice,
rezervări de călătorie, furnizarea de infomații
despre transport, logistica transporturilor.
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de club (divertisment sau educație),
organizarea și suținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
furnizarea de informații în domeniul educației,

examinări referitoare la educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de cățărare cu ghid, predarea gimnasticii,
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, servicii de karaoke,
servicii de bibliotecă mobilă, furnizarea de
facilități pentru muzee (prezentări, expoziții),
planificarea de petreceri, servicii de instructor
personal (antrenamente de fitness), fotografie,
educație fizică, instruire practică (demonstrații),
prezentarea prestațiilor live, furnizarea de
informații cu privire la activitățile recreaționale,
furnizarea de recenzii pentru scopuri de
divertisment sau culturale, pictură pe față.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări de pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilități pentru camping, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de tabere
de vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea sălilor de sedințe, servicii
de motel, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor și plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de locuinţe pentru
cazare temporară, rezervări pentru cazare
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanță.

───────

(210) M 2020 05008 (111)172844
(151) 20/07/2020
(732) HD PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, JUD.
BACAU, BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

BioLaxaFort
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ŞOS. 
BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTENR. 11A, 
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR1, 
BUCUREŞTI, 013502, ROMANIA
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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.

───────

(210) M 2020 05010 (111)172762
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, JUD.
BACAU, BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Confortflex
(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 05011 (111)172766
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

(540)
Confortflex rapid

(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 05012 (111)172760
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)
Colestless

(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

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR. 2, SC. B, AP. 2, 
JUD.  BACAU, BACAU, BACĂU, 
ROMANIA

MOLDOVEI NR. 197, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR. 2, SC. B, AP. 2, 
JUD.  BACAU, BACAU, BACĂU, 
ROMANIA
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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 05013 (111)172763
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, JUD.
BACAU, BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Prostaterum
(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 05014 (111)172761
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, JUD.
BACAU, BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

DIGMAX
(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 05015 (111)172765
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, JUD.
BACAU, BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Zenergie
(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
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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 05019 (111)172880
(151) 20/07/2020
(732) SC ACAJU SRL, STR. PETRU

RAREŞ, BL. 264, SC. B, AP.1,
PARTER, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

LOCCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă şi mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de interior, mobilă living, mobilă
dormitor, mobila bucătărie, sufragerii (mobilier),
mobilă copii, mobilier pentru holuri, mobilier
baie, mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere (saltele),
scaune, fotolii, canapele, scaune pentru birou,
scaune pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri (mobilier),
mese living, mese dining, mese bucătărie,
măsuțe cafea, vitrine, canapele living, canapele
dormitor, canapele hol, canapele bucătărie,
scaune conferință, scaune vizitator, biblioteci,
comode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame
pentru oglinzi, colţare extensibile, colţare
living, colţare bucătărie, balansoare, șezlonguri,
taburete, dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri,
dulapuri pentru haine, dulapuri cu oglinzi,
dulapuri pentru veselă, mese pliante, scaune
pliante, mese extensibile, paturi, noptiere,
paturi metalice, paturi tapiţate, paturi cu
sertare, paturi lemn, paturi boxspring, paturi
suprapuse, șifoniere, unități de depozitare
(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
mobilier pentru dormitor, somiere cu arcuri,

somiere de pat, scaune directoriale, scaune
relaxare, scaune gaming, birouri, cuiere de
haine (mobilier), dulapuri pentru pantofi, rafturi,
etajere şi console, scaune rabatabile, fotolii
masaj, scaune ergonomice pentru masajul
pe scaun, scaune casino, mobilier gradină,
scaune grădină, scaune terasă, scaune înalte
pentru bebeluși, mese terasă, mese grădină,
mobilier de bucătărie, paturi copii, saltele
copii, dulapuri (mobilier) pentru copii, birouri
copii, bănci, banchete, poliţe (mobilier), mobilier
pentru bebeluși, mese pentru înfăşat şi îngrijrea
bebelușului, pătuțuri pentru copii, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
pentru depozitare, scaune sufragerie, scaune
pentru cafenea, mese/pentru cafenea, fotolii
pentru cafenea, canapele pentru cafenea,
corpuri cu sertare, sertare (piese de mobilier),
divane, paturi matrimoniale, tăblii de pat, tăblii
masă, paturi suspendate, baze pentru saltea
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier)
pentru baie, suporturi pentru pantofi (mobilier),
măsuţe de toaletă, bufete si mese consolă,
mobilier media şi tv, canapele modulare, pufuri
(mobilier), canapele textile, canapele piele şi
piele artificială, dulapuri incorporate, corpuri
depozitare, sisteme depozitare (mobilier), unităţi
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaționale, birouri manageriale, scaune
operaționale, scaune manageriale, scaune zona
așteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse, de scaune (adaptate), pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tăblii, masă, tetiere (mobilă), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în 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 de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amănuntul și/sau cu ridicata,
servicii de comercializare în magazine de
desfacere şi online, cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu articole de mobilă şi mobilier, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilă living,

───────
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mobilă dormitor, mobilă bucătărie, sufragerii,
mobila copii, mobilier pentru, holuri, mobilier
baie, mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere (saltele),
scaune, fotolii, canapele, scaune pentru birou,
scaune pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri (mobilier),
mese living, mese dining, mese bucătărie,
măsuțe cafea, vitrine, canapele living, canapele
dormitor, canapele hol, canapele bucătărie,
scaune conferință, scaune vizitator, biblioteci,
comode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame
pentru oglinzi, colţare extensibile, colţare
living, colţare bucătărie, balansoare, șezlonguri,
taburete, dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri,
dulapuri pentru haine, dulapuri cu oglinzi,
dulapuri pentru veselă, mese pliante, scaune
pliante, mese extensibile, paturi, noptiere,
paturi metalice, paturi tapiţate, paturi cu
sertare, paturi lemn, paturi boxspring, paturi
suprapuse, șifoniere, unități de depozitare
(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
mobilier pentru dormitor, somiere cu arcuri,
somiere de pat, scaune directoriale, scaune
relaxare, scaune gaming, birouri, cuiere de
haine (mobilier), dulapuri pentru pantofi, rafturi,
etajere si console, scaune rabatabile, fotolii
masaj, scaune ergonomice pentru masajul
pe scaun, scaune casino, mobilier grădină,
scaune grădină, scaune terasă, scaune înalte
pentru bebeluși, mese terasă, mese grădină,
mobilier de bucătărie, paturi copii, saltele
copii, dulapuri (mobilier) pentru copii, birouri
copii, bănci, banchete, poliţe (mobilier), mobilier
pentru bebeluși, mese pentru înfăşat şi îngrijrea
bebelușului, pătuțuri pentru copii, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
pentru depozitare, scaune sufragerie, scaune
pentru cafenea, mese pentru cafenea fotolii
pentru cafenea, canapele pentru cafenea,
corpuri cu sertare, sertare (piese de mobilier),
divane, paturi matrimoniale, tăblii de pat, tăblii
masă, paturi suspendate, baze, pentru saltea
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier)
pentru baie, suporturi pentru pantofi (mobilier),
măsuțe de toaletă, bufete şi mese consolă,
mobilier media şi tv, canapele modulare, pufuri
(mobilier), canapele textile, canapele piele şi
piele artificială, dulapuri incorporate, corpuri
depozitare, sisteme depozitare (mobilier), unităţi
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,

birouri operaționale, birouri manageriale, scaune
operaționale, scaune manageriale, scaune zona
așteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tăblii masă, tetiere (mobilă), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi.

───────

(210) M 2020 05020 (111)172575
(151) 20/07/2020
(732) S.C. WEEKEND SALON S.R.L.,

STR. AUREL VLAICU NR. 51, ET.
1, AP. 20, CAMERA 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, COD POȘTAL
700730, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Weekend

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.24

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

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 05029 (111)172781
(151) 22/07/2020
(732) SORIN CRISTIAN PETRE, CALEA

VICTORIEI 142-148, SC. B, ET. 6,
AP. 50, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 02.07.25;
02.09.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 05032 (111)172704
(151) 20/07/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

STR. DRUMUL SABARENI NR.
24-26, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SCHOOL MUST
GO ON by diverta

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.14; 20.01.03; 26.11.01

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.

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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.
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.
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.

───────

(210) M 2020 05035 (111)172705
(151) 20/07/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

STR. DRUMUL SABARENI NR.
24-26, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KILIPIRIM

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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 comandă curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate şi servicii de comerţ în
domeniul publicaţiilor, tratamentul textelor
(prelucrare), redactare, editare de texte
publicitare, organizare de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial, servicii de comerț on-line,
creare şi menţinere baze de date (compilarea
informațiilor).
41. Publicare şi publicare on-line, organizare de
manifestări cu caracter cultural.
42. Creare și menținere site.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05037 (111)172695
(151) 20/07/2020
(732) ROBERTO ANIŢEI,

ALE.POPASULUI NR.17, JUDEŢ
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

(540)

MONTANA COLLEZIONI

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea 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, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05039 (111)172701
(151) 20/07/2020
(732) ROBERT MARIAN ANASTASIEI,

STR. AMURGULUI NR. 28, BL.P7,
SC.2, AP.116, ET.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AMUNIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.15

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de bijuterie și accesorii pentru bijuterii, din
materiale preţioase și nepreţioase, pietre
preţioase şi semi-preţioase, ceasuri, 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, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05042 (111)172797
(151) 20/07/2020
(732) CABARET CONCEPT SRL,

(540)

KLANDESTIN It's
a state of mind

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.12; 26.11.01

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

35. Asistență în domeniul promovării firmelor,
asistență în marketing, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, 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, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
legă tură cu reclame, publicitate și marketing,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,

promoționale și publicitare, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții în scopuri
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
târguri comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare și coordonare
de expoziții în scop comercial, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, organizare și coordonare de
târguri legate de publicare, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
realizare de târguri comerciale, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
administrare a expozițiilor comerciale, agenții
de publicitate, analize publicitare, analiza
impactului publicității, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, dezvoltare de concepţii
de publicitate, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
evaluare a impactului publicității asupra
publicului, 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,
intermediere publicitară, întocmire de planuri de
marketing, marketing digital, marketing pentru
evenimente, 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 realizare

STR. LIVIU REBREANU NR. 6A, 
CENTRUL COMERCIAL  GALERIILE
TITAN, SPATIUL COMERCIAL 
EII/F2,  ET. 2, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: galben (RAL 
1028),negru
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de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de publicitate, pregătire de campanii publicitare,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, pregătire de publicații
publicitare, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, 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,
producție de materiale publicitare, producție
de material publicitar vizual, producț ie
de material publicitar și anunțuri publicitare,
proiectare de studii de marketing, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare ș i de comunicații, promovare de
competiții și evenimente sportive, promovare de
concerte muzicale, promovare de evenimente
speciale, 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
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare (publicitate)
de concerte, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
terților prin programe tip teleshopping,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de texte publicitare,
publicitate, publicitate online, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate radio și de televiziune,
publicitate televizată, publicitate și marketing,

realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
reactualizarea materialelor publicitare, realizare
de material publicitar, servicii de agenție de
marketing, servicii de marketing, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de promovare
a afacerilor, furnizate prin telefon, servicii de
promovare și publicitate, servicii de promovare în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate constând din panouri cu două fețe
purtate pe umeri de persoane, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze de
date, 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 în presă, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de reclamă
și publicitate, servicii publicitare pentru hoteluri,
servicii publicitare pentru cărți, servicii publicitare
privind investițiile financiare, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale.

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, organizare de conferințe,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizare de reuniuni și conferințe,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
servicii de prezentare în scop de divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de băuturi spirtoase, livrare de
pizza, livrare pe cale rutieră, servicii de livrare,
servicii de livrare a alimentelor.
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organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Baruri, bufete cu autoservire, ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, 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,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
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, restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncăruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), 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 prestate de localurile unde se servește
înghețată, 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,
servicii de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2020 05043 (111)172700
(151) 20/07/2020
(732) TUNE TEXTURE SRL, STR.

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

(540)

DC Don Camillo Real Pasta

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.18;
26.11.02; 09.03.13

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, paste uscate și proaspete,
tăieței, găluște (nu pe bază de cartofi),
cannelloni (paste care pot fi umplute), paste
sub formă de foi, paste uscate, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
alimentare proaspete, paste din grâu integral,
paste din orez, ravioli, spaghete, macaroane,
fidea, tortellini, tăiței, cuşcuş.

───────

URUŞAGULUI NR. 107, ET. 3,
AP. 17, COMUNA
FLOREŞTI, JUD CLUJ, SAT
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, alb, gri, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05044 (111)172682
(151) 20/07/2020
(732) SC PROFI ROM FOOD SRL,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dolcini SELECTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.13; 27.05.17; 02.09.01

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

30. Făină şi preparate din cereale, ciocolată,
dulciuri din ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, dulciuri, bomboane, prăjituri, rulade
(dulciuri).

───────

(210) M 2020 05057 (111)172706
(151) 21/07/2020
(732) SC PROD COM ANGHEL

COMPANY SERVICES SRL,
SOS. BERCENI NR. 29, PARTER,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BISTROPOLITAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
25.01.09; 29.01.12

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: auriu (Pantone 
7407C)

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05063 (111)172563
(151) 21/07/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA,

DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL , STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Green Course. The good way

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 11.01.02; 29.01.15

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

29. Supe, pateuri vegetale, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, salate preparate ( din
fructe sau vegetale), fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, produse lactate
și înlocuitori, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, cârnați vegetali, mezeluri
vegetariene.
30. Maioneză, maioneză vegană, înlocuitor de
maioneză, sosuri, sosuri conservate, sosuri
pentru salate, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri.

───────

(210) M 2020 05067 (111)172562
(151) 21/07/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA,

DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Unfished. Fish in the
water, plant on the plate

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.01;
03.09.24; 01.15.09; 29.01.15

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

29. 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, salate preparate (din fructe sau
vegetale), pateuri vegetale, cârnați vegetali,
mezeluri vegetariene, produse lactate și
înlocuitori, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.

───────

(591) Culori revendicate: verde închis, 
verdedeschis, gri, negru, alb

(591) Culori revendicate: verde închis, 
verdedeschis, albastru închis, 
albastrudeschis, alb
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(210) M 2020 05072 (111)172791
(151) 21/07/2020
(732) S.C. INFOTOUCH SYSTEMS

S.R.L., STR. ALEEA STANILA,
NR. 4, BL. H11, SC. 3, ET. 3, AP.
14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Infotouch Mytable
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru imprimantă, suporturi pentru
amplificatoare, suporturi pentru televizoare,
suporturi pentru microfoane, suporturi de date,
suporturi pentru ochelari, suporturi de mouse,
suporturi pentru programe (magnetice), suporturi
pentru fire electrice, suporturi pivotante pentru
calculatoare, suporturi de date electronice,
suporturi adaptate pentru difuzoare, suporturi
pentru programe (optice), suporturi pentru
echipamente de calculator, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru calculatoare tabletă, suporturi pentru
selfie (monopoduri manuale), suporturi biped
pentru camere video, suporturi de nas pentru
ochelari, suporturi adaptate pentru discuri
compacte.
20. Mese, mese decorative, mese (mobilier),
mese pliante, tejghele (mese), mese consolă,
mese de picnic, mese de conferință, mese cu
banchete, birouri și mese, mese de lucru, mese
de proiectare, mese cu suport, mese de scris,
mese pentru computer, mese de camping, mese
pentru grădină, mese de bucătărie, mese pentru
desen (mobilier), mese cu înălțime reglabilă,
mese de lucru pentru proiectanți, mese de scris
pentru birouri, mese de scris sau citit pentru stat
în picioare, mese adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, suporturi
de cărți, suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi de
mobilier nemetalice, suporturi pentru mașini de
calcul.

───────

(210) M 2020 05075 (111)172577
(151) 21/07/2020
(732) DIMA SILVIA PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ, SOSEAUA
OLTENIȚEI NR. 13D, DEMISOL,
AP. 2, JUD. ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AtincA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.09

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 05082 (111)172574
(151) 21/07/2020
(732) SILVIA ROXANA SÎRBU, STR.

IANCULUI NR. 6, BL. 113 B,
SCARA A, ET. 5, AP. 22, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitor la produse cosmetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
38. Transmiterea pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații.
41. Servicii educative în materie de yoga,
producție de materiale de divertisment.

───────

(210) M 2020 05088 (111)172725
(151) 21/07/2020
(732) S.C. SIMBA INVEST S.R.L.,

CALEA REPUBLICII NR. 193,
JUDEŢ BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

DAINTY BEST
SMILE FOR YOU!

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 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.
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).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

820

(210) M 2020 05089 (111)172726
(151) 21/07/2020
(732) S.C. SIMBA INVEST S.R.L.,

CALEA REPUBLICII NR. 193,
JUDEŢ BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SIMBA INVEST

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05090 (111)172745
(151) 21/07/2020
(732) INLAN LA MARE SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII NR.63,
JUDEŢ CONSTANŢA, EFORIE
SUD, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

înLan LA MARE

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 05.07.02;
03.07.21; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de ospitalitate (cazare).
───────

(540)

Carabu

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#5CC6D6), galben ( HEX #FAB617),
negru

(210) M 2020 05096 (111)172883
(151) 21/07/2020
(732) SC CARABU MEDICAL SRL, 

STR. DRUMUL BINELUI, BL. 3, 
AP. 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.13.01; 26.01.16

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

5. Preparate medicale, creme medicale
terapeutice, produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
10. Proteze medicale, catetere medicale,
stenturi medicale, instrumente medicale,
injectoare medicale, seringi medicale, tuburi
medicale, ventuze medicale, halate medicale,
ciorapi medicali, măști medicale, centuri
medicale, orteze medicale, pulsoximetre
(aparate medicale), camere medicale
presurizate, instrumente manuale medicale,
aparate medicale electromagnetice, instrumente
medicale electronice, endoscoape medicale
rigide, endoscoape medicale flexibile, foarfece
medicale, spatule medicale, stetoscoape
medicale, tărgi medicale, implanturi medicale,
scuipătoare medicale, 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.
44. Informații medicale, termoterapie medicală,
clinici medicale, consultații medicale, asistență
medicală, îngrijire medicală, consiliere medicală,
efectuarea examenelor medicale, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale oferite
de clinici medicale, controale medicale, servicii
medicale, servicii veterinare.

───────

(210) M 2020 05101 (111)172742
(151) 21/07/2020
(732) SC JOPA BIJOUX SRL, STR.

11, NR. 16, JUD. ILFOV, 1
DECEMBRIE, 077005, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GLAMBAZAAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2020 05109 (111)172827
(151) 22/07/2020
(732) THOMAS ROB DITAN, STR.

MIRCEA VULCANESCU NR.
47, CORP B, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Nunta fără dar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de disc jokey, servicii de discotecă, servicii
de divertisment, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), producţia de programe de radio şi
de televiziune, producţia de spectacole.

───────

(210) M 2020 05111 (111)172818
(151) 22/07/2020
(732) DAN SAMSONIC, STR.

NARCISELOR NR. 1A, JUDEȚUL
ILFOV, DOBROEȘTI, 077085,
ILFOV, ROMANIA(540)

LUPOS GK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Echipamente pentru sport, protecții de corp
pentru sport (articole sportive), protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
pentru (articole sportive), protecții utilizate în
activități sportive.

───────
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(210) M 2020 05113 (111)172746
(151) 12/08/2020
(732) CHISER DĂNUŢ, STR.

DEZROBIRII NR. 121, BL. A31, AP.
7, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200018,
DOLJ, ROMANIA

(540)

PIZZĂRESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
chifle dulci, burritos, cocă de tort, aluat de tort,
torturi/prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză, biscuiţi săraţi şi uscaţi, batoane de
cereale bogate în proteine, macarons, produse
de patiserie, aluat de patiserie, pates en croute
(plăcinte), biscuiţi petit-beurre, plăcinte, pizza,
sandvişuri, cornuri.

───────

(210) M 2020 05121 (111)172789
(151) 22/07/2020
(732) SC ALCORADU SRL, STR.

DRUMUL ABATORULUI NR. FN,
JUDEŢUL SIBIU, MÂRŞA, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA JEFLEA ,
CALEA DUMBRAVII 139/2, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, 550052, SIBIU,
ROMANIA

(540)

4K
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 05122 (111)172837
(151) 22/07/2020
(732) AMROU AL RHANI TALLAJ, BLD.

PIPERA NR. 198C, TRONSON
EST, BL. C6, SC. F, ET. 4, AP. 25,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LIGE

clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sau procesarea
sunetului, instrumente electronice, respectiv
boxe audio, staţii/amplificatoare audio, radiouri,
microfoane, difuzoare, egalizatoare (aparate
audio).
35. Servicii de agenţii de import-export,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri: boxe audio,
staţii/amplificatoare audio, radiouri, microfoane,
difuzoare, egalizatoare (aparate audio), (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.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05123 (111)172834
(151) 22/07/2020
(732) AEN TECH ENTERPRISE SRL,

STR. BRANDUSELOR, NR. 9, JUD.
CALARASI, CIOCANESTI, 917035,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Credo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.19;
29.01.07

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

9. Software de calculator pentru sisteme
biometrice de identificare și autentificare a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 05138 (111)172817
(151) 22/07/2020
(732) AVENSIS COMPANY SRL, STR.

ION NECULCE NR. 4, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
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)

AVENSIS

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
42. Servicii de arhitectură, servicii de
design arhitectural, servicii de planificare
arhitecturală, servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale, consultanţă
profesională privind arhitectura, servicii de
arhitectură și inginerie, servicii de arhitectură
de interior, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul,
proiectare de constructii, servicii de inginerie
structurală, servicii de inginerie, proiectare în
domeniul ingineriei, servicii de proiectare tehnică
de instalații pentru electricitate, proiectare de
instalații de încălzire, proiectare și planificare

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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tehnică de instalații de încălzire, servicii de
proiectare tehnică de aparate și instalații
sanitare, servicii de proiectare tehnică de
aparate și instalații de răcire, proiectare și
planificare tehnică de instalații de epurare a apei,
proiectare de instalații de iluminare a peisajului,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă.

───────

(210) M 2020 05147 (111)172757
(151) 23/07/2020
(732) TCE UMARO S.A.,

SOS.BUCURESTI- PLOIESTI
NR.172-176, CLADIREA A,CORP
A2 - BIROU 2, ET.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UMARO SA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03

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

7. Maşini şi maşini-unelte şi în special maşini-
unelte pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere
şi de formare plastică, pentru prelucrarea
lemnului şi pentru alte industrii prelucrătoare,
maşini pentru agricultură.
8. Scule şi unelte de uz industrial şi gospodăresc
acţionate manual.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, didactice şi
de cercetare.
12. Mijloace de transport pentru aruncătoare de
mine (vehicule).
13. Aruncătoare de mine.
35. Activităţi de comerţ interior şi exterior,
publicitate, servicii de comerţ cu produse
realizate, recuperate şi recondiţionate precum şi
cu produse obţinute prin barter.
37. Servicii de montaj şi reparaţii la maşinile
şi utilajele sus menţionate inclusiv a celor
din industria alimentară, agricultură şi încălzire
centrală.

42. Proiectare pentru maşinile şi utilajele sus
menţionate precum şi servicii de asistenţă
tehnică pentru acestea.

───────

(210) M 2020 05153 (111)172777
(151) 23/07/2020
(732) SC WATER STORAGE TANK

SRL, STR. ALEXANDRU CEL BUN
NR 32, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

WST WATER
STORAGE TANK SRL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.14; 26.11.13

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

11. Rezervoare de apă.
───────
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(210) M 2020 05154 (111)172566
(151) 23/07/2020
(732) VALENTIN-LIVIU PANA , B-DUL

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 17006, ROMANIA

(540)

Savori
(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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05155 (111)172565
(151) 23/07/2020
(732) VALENTIN-LIVIU PANA , B-DUL

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 17006, ROMANIA

(540)

Gustăreşti

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
26.01.16; 26.01.18; 19.03.03; 19.03.15;
11.01.02; 11.01.04

(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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

TIMIŞOARA, NR. 63, BL. 0D8,
SC.4, ET. 6, AP. 148, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI, 17006, ROMANIA
VLADIMIR VEDRASCO, ALE.
ROZELOR, NR 32, BL K3, SC B, 
ET1, AP 5, JUD. IASI, IASI, 
021304, IAȘI, ROMANIA
OLEG CAMINSCHI, STR
VORNICEI, NR 4, BL 5, ETAJ 4,
AP13, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

TIMIŞOARA, NR. 63, BL. 0D8, 
SC.4, ET. 6, AP. 148, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI, 17006, ROMANIA
OLEG CAMINSCHI, STR
VORNICEI, NR 4, BL 5, ETAJ 4,
AP13, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA
VLADIMIR VEDRASCO, ALE.
ROZELOR, NR 32, BL K3, SC B, 
ET1, AP 5, JUD. IASI, IASI, 021304,
IAȘI, ROMANIA
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(210) M 2020 05164 (111)172703
(151) 23/07/2020
(732) EUGENIA PARASCHIVESCU,

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

(540)

atac la persoană

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 20.01.03; 14.07.02;
01.15.15

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

16. Săptămânal de investigaţii şi dezvăluiri
(publicaţie).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment: activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05167 (111)172567
(151) 23/07/2020
(732) AUREL BUZATU, STR.

(540)

VD VERY DREAM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 26.04.18

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

14. Metale preţioase, aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

CALEA DOROBANŢILOR NR.
111-135, BL. 9A, SC. G, AP.  247, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

LUCEAFARULUI NR. 11, BL. F2, 
SC. C, ET. 1, AP. 7, JUD.
CALARASI, CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA
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(210) M 2020 05172 (111)172885
(151) 23/07/2020
(732) VASILE-LAURENTIU ROSCA,

STR. CRINILOR NR. 2, JUD. IASI,
TARGU FRUMOS, 705300, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Grillico

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
11.01.04; 11.01.25; 29.01.13

clase:
8. Unelte și scule acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, aparate de ras.
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,
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

REBREANU NR. 18, BL. A5, SC. 7,
AP. 85, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031789, ROMANIA

(540)

KOMBUCCO ORIENTALIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare pe bază de ingrediente
orientale pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 05181 (111)172861
(151) 04/08/2020
(732) COSMIN DABIJA, BLD. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 45A, BL.
B1, ET. 3, AP. 8, JUD. IAȘI, IAȘI,
700305, IAȘI, ROMANIA

(540)

CRAMA DABIJA
PANCIU VINEYARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
19.01.01

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

33. Vinuri cu denumirea de origine controlata din
arealul Panciu.

───────

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

(210) M 2020 05177 (111)172690
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT, STR. LIVIU
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(540)

CNS TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Televiziune prin cablu (difuzare).

───────

(210) M 2020 05188 (111)172674
(151) 24/07/2020
(732) OVIDIU-GEORGE NICOLAIE,

STR. STUPINEI NR. 2, SAT
BALOTESTI, JUDETUL ILFOV,
COM. BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

am eu om

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.01.01

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

(210) M 2020 05182 (111)172750
(151) 03/08/2020
(732) DANIELA ANTONIU, STR.

WALTER MĂRĂCINEANU NR.  4, 
JUDEŢUL NEAMŢ, ROMAN,
611028, NEAMȚ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, negru

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile  de  ofertă  /  asistenţă  administrativă 
pentru  a  răspunde  la  cererile de  propuneri 
(RFP),  oferirea  de  informaţii  în domeniul 
afacerilor,  managementul  afacerilor  cu privire 
la  furnizorii  de  servicii  indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea de
informaţii  de  contact  comerciale  şi  de  afaceri,
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, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de spaţiu publicitar pe site-uri web,
furnizare de spaţiu publicitar într-o reţea
informatică  globală,  publicitate  online  pe  o 
reţea  de  calculatoare, consultanţă  în 
domeniul  managementului personalului, 
recrutarea  de  personal, sistematizarea 
informaţiilor  în  baze  de  date computerizate, 
actualizarea şi  menţinerea datelor  în bazele de 
date  computerizate,  sondaje de  opinie, 
pregătire de anunţuri  publicitare, redactare de 
texte  publicitare,  publicare  de materiale 
publicitare, scrierea de curriculum  vitae pentru 
terţi,  plasarea  de  anunţuri  publicitare pentru 
terţi,  compilare  de  anunţuri  publicitare,
prezentarea unei varietăţi mari de informaţii
de interes general prin intermediul reţelelor
computerizate, relaţii publice, furnizarea și
distribuirea de informații pentru afaceri, inclusiv
pe internet, în rețele de cablu sau alte forme
de transfer de date, servicii de administrare a
relaţiilor  cu  clienţii,  furnizarea  de  recomandări 
despre produse și servicii, înscopuri comerciale
si de informare, servicii on- line de colaborări 
de afaceri în reţea, servicii derețele de afaceri 
online  accesibile  prin  aplicații mobile 
descărcabile, furnizarea de informaţiide contact
comerciale  si  de  afaceri,  furnizarea de 
informații sub formă de baze de date
cu informații în domeniile rețelelor de afaceri
online, furnizarea unei baze de date online
cu motor de căutare care conţine informaţii
despre prestatorii de servicii din diferite domenii
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de activitate, asigurarea unei baze de date
cuprinzând produse şi servicii oferite de terţi, ce
poate fi accesată și cercetată on-line.
38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicaţii prin terminalele de
calculator, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, furnizarea de forumuri
online, flux continuu (streaming) de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmiterea fişierelor
digitale, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii si
de informaţii, telecomunicaţii prin intermediul
platformelor şi portalurilor de internet, furnizarea
accesului la informaţii pe internet, schimb
electronic de mesaje prin intermediul liniilor de
chat, al camerelor de chat şi al forumurilor de
pe internet, servicii de poştă electronică, servicii
de videoconferinţă, furnizare de panouri de
mesaje electronice pentru transmisie de mesaje
de interes general între utilizatori, servicii de
difuzare date, servicii de agenţie de presă.
41. Servicii de publicare-on line, publicare on-
line de recenzii, publicare multi-media, publicare
de fotografii, servicii de producţie audio, video,
multimedia şi de fotografii, furnizare on-line
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
fotografiere, prezentarea prestaţiilor live, servicii
de filmare, servicii de instruire.
42. Dezvoltarea și menținerea unei platforme
de internet pentru intermedieri între prestatori
de servicii și clienți, furnizare de informații,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web, stocarea
electronică a datelor, găzduirea site-urilor (site-
uri web), platforma ca serviciu (PaaS), furnizarea
de motoare de căutare pe internet, găzduire
pe servere, găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţii computerizate, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite punerea în comun de conţinut
multimedia şi de comentarii între utilizatori, cloud
computing, stocare de date online, software ca
serviciu (saas).
45. Servicii de rețele de socializare on-line.

───────

(210) M 2020 05189 (111)172787
(151) 31/07/2020
(732) TUROAG SA, ALEEA GRIVIȚEI

NR. 6, JUDETUL NEAMT,
MUNICIPIUL ROMAN, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

HANU ANCUTEI Un
loc de poveste...

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de carne, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la dulciuri de casă, servicii
de comerț cu privire la produse suvenir din
ceramică, servicii de comerț cu privire la produse
suvenir din lemn.
43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară.

───────

(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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(210) M 2020 05239 (111)172559
(151) 03/08/2020
(732) GINETA DESIGN S.R.L., STR.

VIITORULUI NR. 135, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GINETA DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.01

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.
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.

───────

(540)

Leila’s Lashes

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, gene, gene
false, creioane pentru gene, produse cosmetice
pentru gene, adezivi pentru fixarea genelor false,
sprâncene false, creioane pentru sprâncene,
pudră pentru sprâncene, rimei pentru sprâncene,
sprâncene false adezive, gel pentru sprâncene,
farduri de sprâncene, produse cosmetice pentru
sprâncene, adezivi pentru lipirea sprâncenelor
false.
8. Scule şi instrumente acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, cu excepţia armelor
de foc, aparate de ras, pensete, ondulatoare
pentru gene, seturi de manichiură, seturi de
pedichiură.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole pentru curăţare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia

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

(210) M 2020 05245 (111)172804
(151) 27/07/2020
(732) VLADISLAV GAC, 

BD. CUZA-VODA NR. 31, AP. 12, 
REPUBLICA  MOLDOVA, 
CHISINAU, MD-2072,REPUBLICA 
MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR.MARTIR LEONTINA BANCIU
NR. 6, SC. A, AP. 110, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024
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sticlei de construcţie, articole de sticlă, articole
de porţelan şi ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate şi comerţ, toate cele de mai
sus în legătură cu: cosmetice şi produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinţilor, articole de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, gene,
gene false, creioane pentru gene, produse
cosmetice pentru gene, adezivi pentru fixarea
genelor false, sprâncene false, creioane pentru
sprâncene, pudră pentru sprâncene, rimel pentru
sprâncene, sprâncene false adezive, gel pentru
sprâncene, farduri de sprâncene, produse
cosmetice pentru sprâncene, adezivi pentru
lipirea sprâncenelor false, scule şi instrumente
acţionate manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme
albe, cu excepţia armelor de foc, aparate de
ras, pensete, ondulatoare pentru gene, seturi
de manichiură, seturi de pedichiură, ustensile
şi recipiente de menaj sau de bucătărie, vase
de bucătărie şi articole de masă, cu excepţia
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor, piepteni şi
bureţi, perii, cu excepţia pensulelor, materiale
pentru perii, articole pentru curăţare, sticlă
brută sau semiprelucrata, cu excepţia sticlei de
construcţie, articole de sticlă, articole de porţelan
şi ceramică.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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 05249 (111)172803
(151) 27/07/2020
(732) COMPANIA NATIONALA LOTERIA

(540)

loto prono

(531) Clasificare Viena: 05.03.06; 27.05.02;
29.01.12

clase:
9. Aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de schimbat monede, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acționate cu monede pentru distribuitoare
automate, mecanisme care funcționează cu
monede, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri
și jocuri de noroc, publicații electronice
descărcabile referitoare la jocuri și jocuri
de noroc, software pentru administrarea de
jocuri și jocuri de noroc online, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, programe pentru jocuri pe
computer, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, manuale de pregătire
sub formă de programe de calculator,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control
pentru recunoașterea imaginilor, programe de
calculator interactive, programe de calculator
multimedia interactive, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru
jocuri și/sau concursuri interactive, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfețe pentru utilizatori, programe de
controlare a proceselor, programe de calculator
stocate în format digital, programe de jocuri

ROMANA SA, STR. POENARU
BORDEA NR. 20, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040094, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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16. Papetărie, rechizite de birou, expres,
pronosport, loz în plic, instant lottery (tipărituri),
produse de imprimerie, și anume reviste,
ziare, postere, fotografii, bonuri valorice de joc,
formulare pentru pariuri, formulare pentru loterii
toto şi loto, bilete loto, bilete toto, afișaje cu
suport, anunțuri, panouri publicitare, calendare,
precum și alte materiale publicitare imprimate
(în legătură cu loterii și realizarea lor), bilete de
loterie, plăci pentru jocuri din hârtie sau plastic,
chitanțe pentru încasarea premiilor, dovada
tichetelor valorice, materiale promoționale din
hârtie, broșuri și materiale cu instrucțiuni cu
privire la jocuri, reviste cu ghiduri de strategie

pentru jocuri, reviste de strategii pentru jocuri de
noroc, programe pentru jocuri (tipărituri).
28. Jocuri loto, lozuri răzuibile pentru jocurile de
tip loterie, jocuri de noroc şi alte jocuri, cartele de
joc, obiecte pentru realizarea de loterii şi jocuri
de noroc şi alte jocuri, si anume automate de joc
acționate cu bani, cipuri, mese speciale de joc,
mobilier specific pentru jocurile de noroc, jetoane
pentru jocuri de noroc, jocuri automate cu fisă,
jocuri automate cu jetoane, mașini automate
pentru jocuri, aparate de divertisment pentru
sălile de jocuri, aparate de jocuri de divertisment
cu fise, aparate de jocuri electronice tip arcade,
acționate cu fise, aparate de jocuri electronice
de tip arcade, aparate de jocuri electronice,
aparate de jocuri mecanice montate separat,
aparate de jocuri mecanice tip flipper, acționate
cu monede, aparate pentru jocuri, aparate
pentru jocuri video, aparate pentru jocuri de
calculator, aparate pentru jocuri de îndemânare
sau noroc, aparate pentru jocuri electronice
adaptate utilizării cu ecran sau monitor extern,
cutii pentru aparate de jocuri video, dispozitive
de control pentru aparate de jocuri video,
controler jocuri video (gamepad), echipamente
de jocuri care funcționează cu bancnote, fise
(jetoane) pentru jocuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, jetoane și zaruri (echipamente pentru
jocurile de noroc), jocuri cu fise, mașini de
jocuri mecanice care funcționează cu fise, jocuri
electronice de tip arcade (acționate cu fise sau
contor), jocuri de acțiune și de îndemânare,
jocuri de interior cu jetoane, jocuri mecanice,
mașini de jocuri cu afișaj cu cristale lichide,
mașini de jocuri recreative acționate cu monede,
mașini pentru jocurile de noroc, tastaturi pentru
jocuri, echipament pentru jocul de bingo, jetoane
pentru jocuri, mese de ruletă, seturi pentru jocul
de ruletă, jetoane pentru jocul de ruletă, mașini
cu sloturi (mașini de jocuri), mașini cu sloturi
(aparate de divertisment fără fise), echipamente
vândute ca și seturi pentru a juca jocuri de cărți,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă, jetoane de poker.
41. Servicii în materie de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, servicii de
burse de pariuri, pariuri hipice, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenție de pariuri),
închiriere de aparate de jocuri video cu monede,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, jocuri de noroc, servicii de cazino
(jocuri de noroc), servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, servicii
de jocuri de noroc, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere de

de calculator înregistrate, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri pe calculator pentru simularea
tranzacțiilor de valori mobiliare (software),
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe informatice pentru jocuri video și
de calculator, programe informatice utilitare
descărcabile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe înregistrate
pentru jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri
video arcade, programe pentru jocuri pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), programe
pentru jocuri video interactive, programe pentru
prelucrarea datelor, aparate pentru vărsăminte
și depozite automate, dispozitive de control
(automate), distribuitoare automate de bilete,
mașini automate de încasare, mașini automate
de sortat și numărat bani, mașini automate
de sortat bani, case automate, comutatoare
automate de transfer, cronometre pentru aparate
automate, software pentru pariuri, mașini de
numărat și sortat bani, platforme software
care permit utilizatorilor să strângă bani,
terminale de plată, dispozitive de distribuire
și sortare a banilor, detectoare de monede
false, mașini de numărat sau sortat monede,
mecanisme pentru aparate declanșate prin
introducerea jetoanelor, jetoane de securitate
(dispozitive de criptare), mecanisme pentru
aparate declanșate prin introducerea jetoanelor,
seturi de cartușe destinate utilizării cu aparate
de jocuri electronice, carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, programe pentru jocuri
pentru aparate de jocuri video de tip arcadă,
software pentru închirierea de spațiu publicitar
pe site-uri web.
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aparate pentru jocuri video, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slot-machine (mașini de
jocuri), servicii de închiriere de aparate pentru
săli de jocuri recreative, furnizare de instalații
de săli de jocuri, furnizare de instalații pentru
cazinouri și pentru jocuri, închiriere de console
pentru jocuri video, închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de jocuri
de cazinou, închiriere de mașini și aparate
de jocuri, închirierea echipamentelor de jocuri,
punere la dispoziție de jocuri prin intermediul
unui sistem informatic, săli de jocuri, servicii
de săli de jocuri, servicii de cazino (jocuri),
servicii de divertisment cu jocuri pe calculator și
jocuri video, servicii de jocuri de poker, servicii
pentru operare de jocuri de bingo computerizate,
servicii pentru organizarea de jocuri, servicii
specifice cazinourilor, servicii de cazino online,
furnizare de instalații de cazinou, servicii de
bingo, servicii de sală de bingo, servicii pentru
parcurile de distracții și cele tematice, servicii
specifice parcurilor de distracții, servicii specifice
parcurilor de distracții și tematice, informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc.
42. Consultanță tehnică, cu privire la planificare
și realizare de loterii, jocuri cu câștig și
de noroc, mai ales în internet, furnizare
de platforme de internet, în special pentru
intermedierea participării la jocuri de noroc și
de dexteritate, precum și la loterii, și pentru
terți, consultanţă tehnică pentru jucătorii la
loterie şi jocuri pe bani şi jocuri de noroc,
consiliere tehnică pentru efectuarea serviciilor
de plăți fără numerar, proiectare și dezvoltare
de software și hardware pentru jocuri, jocuri
video, loterii, concursuri cu premii, pariuri și
jocuri de noroc on-line, creare și dezvoltare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de software
pentru jocuri video, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
și jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri
video, proiectare de software pentru jocuri
pe calculator, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare și
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
și software pentru realitate virtuală, proiectare
și dezvoltare de software pentru managementul

lanțului de aprovizionare, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, servicii de
consultanță referitoare la software utilizat în
domeniul comerțului electronic.

───────

(210) M 2020 05253 (111)172643
(151) 27/07/2020
(732) LIVRADOM BISTRITA S.R.L.,

(540)

PIZZERIA Vera

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 08.07.04;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.14;
26.01.14; 26.01.16

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

35. Publicitate şi reclamă, publicitate online,
gestiunea afacerilor comerciale, regruparea în
avantajul terţilor a produselor alimentare şi a
băuturilor (cu excepţia transportului), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod, servicii de vânzare în legătură cu
produse alimentare şi băuturi.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante, pizzerie, de baruri şi cafenele,
servicii de catering.

───────

ALEEA TRANDAFIRILOR NR.
21, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde,
negru
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(210) M 2020 05259 (111)172696
(151) 27/07/2020
(732) RYANDESIGN CONCEPT SRL,

STR. D5 NR. 7, LOT B1, CORP
D, CAMERA 3, SCARA A, ETAJ
2, APT. 11, JUD. CONSTANTA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

ONEIRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 01.03.12; 26.11.13

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
cluburi de plajă şi piscină (divertisment).
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.

───────

(210) M 2020 05261 (111)172773
(151) 27/07/2020
(732) CB WORKSHOP SRL-D, STR.

METALURGIEI NR. 8A, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700393, IAȘI, ROMANIA

(540)

Păpușim

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

28. Păpuși.
───────

(210) M 2020 05262 (111)172774
(151) 27/07/2020
(732) CB WORKSHOP SRL-D, STR.

METALURGIEI NR. 8A, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700393, IAȘI, ROMANIA

(540)

Păpuși personalizate pentru
copii cu personalitate

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

28. Păpuși.
───────

(210) M 2020 05263 (111)172775
(151) 27/07/2020
(732) CB WORKSHOP SRL-D, STR.

METALURGIEI NR. 8A, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700393, IAȘI, ROMANIA

(540)

Rucsăcel fițoșel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

18. Rucsacuri.
28. Păpuși.
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(210) M 2020 05264 (111)172446
(151) 27/07/2020
(732) S.C. H4L DEVELOPMENT

S.A., ŞOS. OLTENITEI NR.105,
CONSTRUCTIA C17, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 10,
CAMERA 1003, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041303, ROMANIA

(540)

rent2buy

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05265 (111)172447
(151) 27/07/2020
(732) S.C. H4L DEVELOPMENT

S.A., ŞOS. OLTENITEI NR.105,
CONSTRUCTIA C17, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 10,
CAMERA 1003, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041303, ROMANIA

(540)

the village

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(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.

───────

(210) M 2020 05267 (111)172448
(151) 28/07/2020
(732) LIANA BIANCA MEREUȚĂ, STR.

HOREA, AP. 20, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SIGNATURA
(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.06;

27.05.17; 27.05.25; 02.01.16; 02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05269 (111)172449
(151) 28/07/2020
(732) S.C. VINCI IMPEX S.R.L., STR.

(540)

Clean Pavings

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.01; 29.01.13

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
răşini artificiale neprelucrate, materiale plastice
neprelucrate, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe,
detergenți diverși pentru pavele vibropresate din
beton pentru uz industrial, detergenți diverși
pentru piatră naturală pentru uz industrial,
impregnanți și sigilanți, incolori sau coloranți
pentru pavele vibropresate din beton (produse
chimice), impregnanți și nuanțatori de culoare
pentru piatra naturală (produse chimice),

stabilizatori pentru rosturi pavele vibropresate
din beton și piatră naturală pe bază de
ciment sau rășini epoxidice (produse chimice),
nuanțatori și întăritori de suprafață betoane
pe bază de rășini epoxidice, adezivi pentru
membrană hidroizolantă (produse chimice).
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și
pulbere pentru utilizare în vopsire, impregnanți
și nuanțatori de culoare pentru piatră naturală,
nuanțatori și întăritori de suprafață betoane pe
bază de rășini epoxidice.
17. Materiale plastice și rășini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
de etanșare, umplere și izolare, membrană
hidroizolantă, antirădacină și de decuplare
pentru substrat pavaje.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, nisip stabilizat pentru rosturi pavele
vibropresate din beton și piatră naturală.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
chimice pentru utilizare în industrie, rășini
artificiale neprelucrate, materiale plastice
neprelucrate, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte materiale de umplere, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și științe,
detergenți diverși pentru pavele vibropresate
din beton, detergenți diverși pentru piatră
naturală, impregnanți și sigilanți, incolori sau
coloranți pentru pavele vibropresate din beton,
impregnanți și nuanțatori de culoare pentru
piatră naturală, stabilizatori pentru rosturi pavele
vibropresate din beton și piatră naturală pe
bază de ciment sau rășini epoxidice, nuanțatori
și întăritori de suprafață, betoane pe bază
de rășini epoxidice, adezivi pentru membră
hidroizolantă, materiale plastice și rășini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
de etanșare, umplere și izolare, membrană
hidroizolantă, antirădăcină și de decluplare
pentru substrat pavaje, materiale, nemetalice,
pentru clădiri și construcții, nisip stabilizat pentru
rosturi pavele vibropresate din beton și piatră
naturală (cu excepția transportului) pentru a
permite terților să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

───────

ION BREZOIANU NR. 36, BL.17, 
ETJ. 5, AP. 12, BUCURESTI,
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: alb, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05270 (111)172450
(151) 28/07/2020
(732) FUNDATIA ''TUDOR

VLADIMIRESCU'', STR. 11 IUNIE
1848 NR. 75, JUD. GORJ, TARGU
JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

FUNDAȚIA TUDOR
VLADIMIRESCU ROMÂNIA

TG - JIU GORJ PADEȘ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.01;
02.01.04; 02.01.23; 29.01.15

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

35. Servicii de promovare a obiectivelor
turistice.
37. Restaurarea operelor de artă, servicii de
conservare și întreținere a lucrărilor de artă,
curățarea monumentelor.
41. Activități sportive și culturale, coordonarea
de activități culturale, furnizarea de școli, servicii
educative oferite de școli, organizarea de
programe didactice, învățământ în universități
sau colegii.
45. Comemorarea eroilor (ceremonii funerare),
servicii de mediere.

───────

(210) M 2020 05272 (111)172434
(151) 28/07/2020
(732) NICOLAE ANDREI STĂNESCU,

STR. BISERICII NR. 51, COM.
MOGOŞOAIA, JUD. ARGEŞ, SAT
SMEURA, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

The future of mobility
is electric, the perfect

electric car, buy the future

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 05.03.13; 05.03.20; 26.01.01

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală, autoturisme.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, marketing promoţional, informaţii de
marketing, marketing de produse, asistenţă în
marketing, publicitate şi marketing, campanii
de marketing, consultanţă în marketing,
marketing pe internet, consultanţă privind
marketingul, servicii de marketing direct,
consultanţă în marketing, consultanţă privind
managementul marketingului, furnizare de
informaţii de marketing, planificare de strategii
de marketing, întocmire de planuri de
marketing, servicii de consultanţă în marketing,
servicii de publicitate şi marketing online,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, consultanţă

(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, verde, gri,
alb, maro

(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, 
roşu,alb
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pentru managementul marketingului, servicii de
consultanţă în legătură cu reclame, publicitate
şi marketing, organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru autoturisme,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la autoturisme, 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 05277 (111)172451
(151) 28/07/2020
(732) S.C. OMV PETROM MARKETING

S.R.L., STR. CORALILOR NR. 22,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013329,
ROMANIA

(540)

OMV BUSINESS DEALS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Uleiuri (inclusiv uleiuri de călire) şi grăsimi
industriale, lubrifianţi, compoziţii pentru controlul
prafului, combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare), în special uleiuri diesel, produse de
iluminat, petrol, uleiuri special de uz tehnic, în
special uleiuri de gresat, uleiuri de flanşă, uleiuri
de compresor, uleiuri de turbină, uleiuri de foraj,
uleiuri de motor, uleiuri pentru schimbătoare
de viteză, uleiuri de transformator, carburanţi,
gaze (combustibil), în special gaze inflamabile
lichefiate şi condensate pentru acţionare, gătit şi
încălzire, cocs, cocs de petrol, energie electrică,
energie termică (combustibil).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în special gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de alimentare, instalaţii de spălat şi
rafinării, administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de promoţii
de vânzare, promovarea vânzărilor pentru terţi, şi
anume emitere de carduri de fidelitate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea.

───────

(210) M 2020 05281 (111)172452
(151) 28/07/2020
(732) POPINCIUC DOINA-MIHAELA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
ALEEA VĂMII NR. 3, JUDETUL
SUCEAVA, ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

DOMENIUL HAIDUCILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(540)

kafeeria.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

30. biluțe de brânză (snackuri), produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, snack-uri preparate din făină de cartofi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
amestecuri de cafea.
32. Băuturi nealcoolice, ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool

(210) M 2020 05287 (111)172453
(151) 28/07/2020
(732) GEORGE NITA, 

STR GEORGE ENESCU NR. 4A, 
JUD.  CONSTANŢA, LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(băuturi), apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi energizante care
conțin cafeină, 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 răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
sucuri, smoothie-uri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 05289 (111)172454
(151) 28/07/2020
(732) LAURA MIRCEA URSSULA, STR.

SCARLAT TIRNAVITU NR. 3, BL.
3, AP. 3, JUDEȚUL VRANCEA,
FOCȘANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

W Wassermann

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii hoteliere,
servicii de cantină, servicii de restaurant, servicii
de restaurante udon and soba, servicii de
bucătari personali, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 05292 (111)172612
(151) 28/07/2020
(732) SC OZEL STEEL PROFIL

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.
941, JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Ozel Steel Profil

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.12;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
şi elemente din metal, hale metalice pentru
construcţii, case pe structură metalică, profile
metalice, armatură şi accesorii din metal pentru
tâmplărie PVC, accesorii de fixare din metal
pentru geamuri şi uşi, structuri metalice pentru
panouri solare, profile metalice pentru mobilier,
elemente metalice de îmbinare, şuruburi
metalice, componente metalice fabricate pentru
fundaţii de clădiri, componente metalice
prefabricate pentru construcţii, acoperiţuri
metalice, armături metalice, cadre de oţel pentru
construcţii, case prefabricate (ansambluri) din
metal, cuie, nituri metalice, foișoare metalice,
materiale metalice de întărire pentru construcţii,
panouri din metal, piese metalice de racord
(pentru construcţii), scări şi schele metalice,
structuri de umbrire din metal pentru clădiri,
structuri şi construcţii metalice transportabile,
suporturi metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi
garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, unităţi modulare din metal constructii,

(591) Culori revendicate: verde, alb
(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

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uşi, porţi, ferestre şi jaluzele pentru ferestre din
metal.

───────

(210) M 2020 05294 (111)172455
(151) 28/07/2020
(732) GERMAN SYSTEM DENT SRL,

B-DUL TEI NR. 29, DEMISOL,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SMILE CARE

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

clase:
44. Servicii de anestezie dentară, asistență
stomatologică, servicii de chirurgie, consultații
stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dinților,
servicii de curățare a dinților, servicii de
igienă dentară, servicii de ortodonție, servicii
oferite de clinici dentare, stomatologie estetică,
estetică dentară, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
informații medicale, consiliere medicală, în
special în domeniul medicinei stomatologice și
chirurgiei orale, servicii de chirurgie orală, servicii
de stomatologie, asistenţă medicală referitoare
la tratamentul stomatologic, implantologie,
protetică dentară, endodonție, pedodonție,
parodontologie.

───────

(210) M 2020 05296 (111)172681
(151) 28/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Motive româneşti
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, 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

(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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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 pentruscopuri 
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 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,
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 scopurimedicale, 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 pentruautovehicule, 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  curăţare,  preparate  pentru
curăţarea protezelor dentare, substanţe de
curăţat pentru igienă personală, nemedicinale,
bucăţi de pânză impregnate cu detergent pentru
curăţare, săpun deodorant, ceară de cizmărie,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), preparate pentru îndepărtarea culorii,
creme pentru articole de pielărie/ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, altii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cei cu utilizare în procesele de
fabricare şi în scopuri medicale, detergenţi
pentru rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi
pentru   geamuri,  detergenţi  pentru   pardoseli,
detergenţi  pentru  vase,  produse de  curăţire 
pentru  faianţă  şi  alte  suprafeţe ceramice, 
produse  de  curăţire  pentru  aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
de curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru 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, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), tămâie, ionona (parfumerie),
apă de javel/hipoclorit de sodiu, beţişoare
parfumate, esenţe eterice, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor pentru rufe/preparate pentru albirea
rufelor,  substanţe  dezinfectante  pentru  rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
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4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, brichete de lemn, brichete de
cărbune.
5. Suplimente alimentare de uz medical,
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, alimente pentru bebeluşi, 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.
8. Tacâmuri de masă, tacâmuri de masă
de unică folosinţă, tacâmuri biodegradabile,
instrumente pentru prepararea alimentelor şi
anume: cuţite de feliat pâine, cuţite de întins
untul, cuţite de feliat brânză, cuţite de pizza,

9. Carduri de fidelitate (magnetice), carduri de
plată, cadou, carduri magnetice.

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 
îndepărtare aruginii, 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, soluţii  pentru 
îndepărtarea  petelor,  glazură  de amidon 
pentru rufe, amidon pentru rufe, cearăpentru 
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 curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule.

cuţite de decojit legume, dispozitive de curăţat
cartofi, dispozitive de feliat ouă, dispozitive
de scos sâmburii din fructe, dispozitive de
zdrobit legume, dispozitive de tăiat pastele,
foarfece de legume, dispozitive de tăiat şi zdrobit
usturoi, răzători de bucătărie, mojare pentru
pisat (unelte de mână), cuţite de bucătărie,
ustensile de bucătărie acţionate manual pentru
tăiat şi măcinat, ustensile de mână electrice
şi neelectrice pentru îngrijire personală şi artă
corporală precum aparate de ras, lame de
ras, ustensile pentru manichiură şi pedichiură,
ustensile de ondulat părul, unelte agricole, de
grădinărit şi de amenajare a teritoriului acţionate
manual.

11. Aparate de iluminat, becuri, instalaţii de
iluminat, aprinzătoare, aparate pentru încălzire
și uscare personală, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), filtre pentru uz
casnic.
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,
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 filtrantedin hârtie, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor 
alimentare,  folii  din hârtie  sau  plastic  pentru 
ambalarea produseloralimentare, pungi (plicuri,
săculeţi)  din  hârtie  sau plastic  pentru  ambalat, 
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări, 
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de 
masă din hârtie, şerveţelede masă din hârtie, 
traverse de masă din hârtie,şerveţele din hârtie 
pentru demachiere, protecţiede 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.
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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 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

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  f irimituri, concasoare  pentru  bucătărie,
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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
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.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă, articole
de gimnastică şi de sport, ornamente pentru
petreceri, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu
viu, fructe de mare, păsări, nu vii, carne de
vânat, extracte din carne, carne conservată,
mezeluri, produse din peşte, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, deserturi
pe bază de iaurturi, deserturi pe baza pe
fructe, deserturi pe bază de lapte, gustări
(chips-uri) pe bază de fructe, gustări (chips-
uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-uri) pe
bază de legume, gustări (chips-uri) pe bază
de creveţi, batoane de fructe, legume şi fructe
instant, măsline preparate, pastă de măsline,
alge comestibile preparate, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri,
dulceţuri, gemuri, compoturi, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt sana, chefir,
lapte bătut, caşcaval, urdă, caş, smântână, zer

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
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carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește,preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, hrişcă procesată, arpacaş pentru
alimentaţie umană, cereale preparate pentru
consum uman, seminţe de cereale procesate,
popcorn, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate și/sau dulci fabricate din cereale sub
formă expandată și/sau extrudată, cereale
pentru  micul   dejun,   batoane   de   cereale  și
batoane energizante, müsli, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale
și fructe uscate, salate de paste, paste
făinoase, pâine, pesmet, produse de brutărie,
produse de patiserie, aluaturi, produse de
cofetărie, ciocolată, paste tartinabile pe bază
de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, deserturi (produse de
cofetărie), bomboane, prăjituri, biscuiți, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri comestibile,
zahăr, înlocuitori de zahăr, miere, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), sosuri pentru salată, sosuri pentru
paste, maioneză, ketchup de roşii, mirodenii,
ierburi uscate pentru asezonare, gheaţă (apă
îngheţată), feluri de mâncare bazate în special
pe orez, sushi, mâncăruri preparate bazate în
special pe paste, pizza, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata

şi alte produse lactate, băutură din lapte şi
fructe (milk shake), frișcă, frişcă vegetală,
înlocuitori (substituenți) de lapte, substituenţi de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, suc de
lămâie de uz culinar, produse din soia, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, aperitive alimentare pe bază
de soia, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori
de brânză, înlocuitori de carne, înlocuitori de
ouă, porumb dulce, procesat, tofu, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe şi baze de supe,
supe la conservă, supe instant, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, chiftele din pește, pârjoale
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
salate cu carne de pasăre, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, aperitive
congelate preambalate constând în principal din
fructe de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate
pe bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate pe
bază de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
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preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste.
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,
produse pentru litiera animalelor, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi din legume şi
sucuri din legume, băuturi energizante, băuturi
izotonice, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
spirtoase (băuturi), lichioruri, anason (lichior),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi distilate, digestive (lichioruri şi spirtoase),
coniac, vodka, gin, cidru alcoolic, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, cocktail-uri alcoolice, hidromel (mied),
alcool din orez, rom, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
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 comerţ şi
de informare a consumatorilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
distribuire de prospecte, direct sau prin poştă,
distribuire de eşantioane, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor

sportive, prezentarea produselor în toate mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

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

(540)

FIVE TO GO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

CORALULUI NR. 2, JUDEŢUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(210) M 2020 05297 (111)172456
(151) 28/07/2020
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA, STR.

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), cafea, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), cafea liofilizată,
cafea aromată, cafea solubilă, cafea măcinată,
cafea decafeinizată, cafea verde, arome de
cafea, cafea cu lapte, esențe de cafea, cafea cu
ciocolată, cafea de malţ, cafea cu gheață, băuturi
din cafea, pungi cu cafea, doze cu cafea, capsule
cu cafea, cafea gata preparată, amestecuri de
cafea, concentrate de cafea, boabe de cafea,
înlocuitori de cafea, înlocuitor de cafea pe bază
de  cicoare, înlocuitori  de cafea (pe bază 
de  cereale   sau   cicoare),  uleiuri  de  cafea,
extracte de cafea,amestecuri de cafea de malț
cu  cafea,  boabe  de cafea  prăjite,  boabe  de 
cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca 
înlocuitori  pentru  cafea, cafea  preparată  și 
băuturi pe bază de cafea,cicoare (înlocuitori 
de cafea),  amestecuri  de extracte de cafea de 
malț  cu cafea, amestecuri de esențe de cafea 
și  extracte de cafea,  extracte de cafea de malţ, 
amestecuri  de  cafea  și  cicoare, amestecuri  de 
cafea și malț, înlocuitori de  cafea (surogate  de 
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
comerţ cu amănuntul online pentru muzică şi
filme descărcabile şi preînregistrate, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de comerţ cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu echipamente de iluminat, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, 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 diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, 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 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 produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decoraţiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informaţiei, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi îngheţate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălţăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îngheţată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu şerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conţinut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
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 domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuţite de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în

cafea sau preparate din plantefolosite în loc
de  cafea),  umpluturi  pe  bază  de cafea, 
înlocuitori de cafea pe bază vegetală,boabe 
de  cafea  învelite  în  zahăr,  preparate vegetale 
care înlocuiesc cafeaua, cicoare pentru utilizare 
ca înlocuitori  de cafea, amestecuri  de cafea 
de malț cu cacao, băuturi cu gheață pebază 
de cafea, băuturi gata preparate pe bază de 
cafea,  băuturi  pe  bază  de  înlocuitori  de  cafea,
orz  destinat  utilizării  ca  înlocuitor  de  cafea, 
extractede cafea utilizate ca arome pentru 
băuturi,extracte de cafea utilizate ca arome
pentrualimente, extracte de cicoare utilizate 
ca înlocuitori  de  cafea,  preparate  de  cicoare 
utilizate ca înlocuitori pentru cafea, filtre sub 
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri 
de  cicoare folosite  ca  înlocuitori  de  cafea, 
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază 
de cafea, băuturipe bază de cafea, băuturi pe 
bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe 
bază de cafea careconțin înghețată (affogato),
ciocolată de casăsub formă de foaie crocantă 
cu  boabe  de  cafea măcinate,  brioşe,  clătite, 
chipsuri  pe  bază  de  cereale,  covrigei, 
floricele de porumb, fulgi din cereale, gustări 
pe  bază  de  cereale,  hot  dog (sandvişuri), 
pizza, plăcinte, sandvişuri, batoane de cereale 
şi batoane energizante, cornuri, amestecuri de 
ceai,  dulciuri  (bomboane),  tablete de ciocolată 
și  gumă  de  mestecat,  îndulcitori naturali, 
glazuri dulci şi umpluturi dulci, produse apicole 
de uz alimentar.
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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 jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, 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 prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin reţele informatice mondiale
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
reţele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, 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 online referitoare la jucării, 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 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 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 bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genţi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaţionale,
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 preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, 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
încălţăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole utilizate împreună cu
tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informaţiei, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi îngheţate, 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 brutărie, 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 îngheţată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuţite de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  cafea, 
serviciide vânzare cu ridicata în legătură cu 
ceaiuri, servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu ustensile  de  gătit,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în legătură cu şerbeturi, 
servicii  de  vânzare de  alimente  prin 
magazine  de  desfacere  cu amănuntul  fără 
personal, servicii de vânzarede băuturi prin 
magazine  de  desfacere  cu amănuntul  fără 
personal,  furnizarea  unei  piețe online  pentru 
cumpărătorii și vânzătorii de bunuriși servicii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, 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, servicii oferite de baruri,
ceainării, pizzerii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii furnizate
de cafenele, servicii furnizate de coffee-shopuri,
consiliere în domeniul culinar, furnizarea de
informații referitoare la servicii de cafenele
mobile, servirea cafelei.
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(210) M 2020 05299 (111)172780
(151) 29/07/2020
(732) VINCENZO MACCARRONE,

STR. VLAICU VODA NR. 24, BL.
V79, SC. 2, AP. 24, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

SD Selling Depot

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru igienă, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, preparate cu minerale
și vitamine, preparate medicale, remedii
naturale și farmaceutice, băuturi (suplimente
dietetice), băuturi pe bază de vitamine pentru
scopuri medicale, preparate cu amestec de
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente nutritive, suplimente
vitaminice și minerale.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, unelte și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere acționate manual, instrumente
manuale de urgență și salvare, arme ascuțite
și contondente, unelte pentru ridicat (cricuri)
acționate manual, aparate pentru aranjarea

părului, fiare de călcat, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, foarfece
(ustensile de mână), instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, mașini de
tuns, pensete, ustensile manuale pentru arta
corporală, instrumente manuale de tuns,
ustensile pentru manichiură și pedichiură.
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,
magneţi, materiale înregistrate, conținut media,
baze de date computerizate (programe),
carduri de memorie USB, cărți electronice,
publicații electronice descărcabile, reviste
electronice, descărcabile, 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 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, 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.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți pentru camerele de operare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
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pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, îmbrăcăminte
de protecție de uz medical, mănuși de uz
medical, măști de protecție pentru gură de
uz medical, măşti sanitare de uz medical,
măști faciale de protecție pentru uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, măști medicale pentru protecție
împotriva substanțelor toxice.
11. 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, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
sanitare, instalaţii pentru alimentare cu apă și
instalaţii de salubritate (igienizare), accesorii de
iluminat.
15. Instrumente muzicale, accesorii muzicale.
16. Adezivi, articole de papetărie și accesorii
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 arhitectonice,
produse de imprimerie, 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), lipici
pentru papetărie sau menaj, materiale imprimate
(tipărituri), benzi adezive.
20. Mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
adăposturi (căsuţe) și paturi pentru animale,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
articole și echipament de sport.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu suplimente

alimentare şi preparate dietetice, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni acționate manual,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru tunderea
și îndepărtarea părului, instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, ustensile pentru
manichiură și pedichiură, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu 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, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice şi 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 amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți pentru camerele de operare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, îmbrăcăminte de protecție de uz
medical, mănuși de uz medical, măşti sanitare
de uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru răcire și înghețare, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu 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 sanitare,
instalaţii pentru alimentare cu apă și instalaţii
de salubritate (igienizare), accesorii de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu instrumente muzicale şi accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu adezivi, articole de
papetărie și accesorii educative, hârtie și carton,
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materiale pentru filtrare din hârtie, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, produse de
imprimerie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit),
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate, benzi adezive, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu mobilă
și mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, articole și echipament
de sport, tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.

───────

(210) M 2020 05306 (111)172737
(151) 29/07/2020
(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)

Defumoxan te ajută
să renunți la fumat!

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului

lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii de
comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata asigurate
de magazine și/sau puncte de desfacere fizice
sau online, servicii de agenții de import-export,
publicitate și marketing, campanii de marketing,
marketing de produse, servicii de comercializare
asigurate de magazine en gross sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshopping), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în ceea ce privește
preparate farmaceutice și medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în ceea ce privește suplimente
dietetice de uz uman, plasturi, materiale de
pansat, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în ceea ce privește medicamente
pentru tratamentul dependenței de nicotină,
medicamente pentru renunțarea la fumat,
medicamente pentru renunțarea permanentă la
utilizarea produselor cu conținut de nicotină și
reducerea poftei de nicotină la fumătorii care
doresc să se oprească din fumat.

───────

(210) M 2020 05307 (111)172457
(151) 29/07/2020
(732) S.C. MUSIC TOOLS S.R.L., STR.

CIUTACI NR. 233, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MusicTools
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Instrumente muzicale, baghete de dirijor.

───────

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, plasturi, materiale de pansat,
medicamente pentru tratamentul dependenței
de nicotină, medicamente pentru renunțarea
la fumat, medicamente pentru renunțarea
permanentă la utilizarea produselor cu conținut
de nicotină și reducerea poftei de nicotină la
fumătorii care doresc să se oprească din fumat.
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(210) M 2020 05314 (111)172458
(151) 29/07/2020
(732) ARDEALU DAN S.R.L., STR.

BISERICII NR. 25, SAT ȘUGAG,
JUDETUL ALBA, COM. ȘUGAG,
ALBA, ROMANIA

(540)

tranșugalpin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
06.01.02; 26.01.03

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților
a produselor alimentare permițând clienților
să le vadă și să le cumpere în mod
convenabil (cu excepția transportului), servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
produsele alimentare, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
rețea de computere, organizarea de expoziții și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și 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 terți, distribuirea eșantioanelor.

───────

(210) M 2020 05315 (111)172569
(151) 29/07/2020
(732) KINO MED CENTER SRL, STR.

ZIZIN NR. 11, CAMERA 2, BL. V40,
SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) KINO MED CENTER SRL, STR.
VALERIU BRANISTE NR. 37-39, ET.
2, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KINO MED Ortopedie
Kinetoterapie Recuperare

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

clase:
44. Servicii de ortopedie, kinetoterapie,
fizioterapie, neurologie, osteopatie, recuperare
coloană vertebrală.

───────

(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, roșu, 
verde,alb

(591) Culori revendicate: albastru, verde, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05316 (111)172459
(151) 29/07/2020
(732) S.C. NELSAND S.A., BDUL

GRIVITEI NR. 104A, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

NELSAND

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.15; 05.03.11; 05.03.14

clase:
35. Servicii de comerţ în domeniul HO-RE-CA,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier în domeniul HO-RE-CA
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare în domeniul HO-RE-CA,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de refrigerare în domeniul HO-
RE-CA, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire în domeniul
HO-RE-CA, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat în
domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la produse diverse
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă şi tacâmuri
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare în
domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie în domeniul HO-RE-CA, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit în domeniul HO-RE-CA, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate

37. Servicii de construcţii şi reparaţii, servicii
de instalaţii, precum şi oferirea de service
pentru produse şi echipamente pentru industria
hotelieră si gastronomică.
39. Servicii de transport şi distribuţie în domeniul
HO-RE-CA.
43. Servicii de informare a consumatorilor în
domeniul HO-RE-CA.

───────

(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, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

de bucătărie în domeniul HO-RE-CA, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni în domeniul HO-RE-CA,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
covoare, perdele, fețe de masă, lenjerii de pat
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vinuri şi produse alcoolice
în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu
ridicata şi amănuntul în legătură cu echipamente
de circulare şi recirculare a aerului pe bază
de ozon, aparate de producere a ozonului,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
în legătură cu generatoare de apa electrolitice
pentru descompunerea apei potabile, sisteme
de alcalinizare şi ionizare a apei, precum şi
sisteme de osmoză inversă, servicii de comerț
online în legătură cu echipamente profesionale
pentru hoteluri, baruri, cafenele, restaurante,
servicii de comerț online în legătură cu mobilier,
decorațiuni și textile pentru hoteluri, baruri,
cafenele, restaurante, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de
bunuri, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, servicii de intermediere
comercială, servicii de analiză de piață privind
disponibilitatea bunurilor, cercetare în domeniul
afacerilor și cercetare de piață, 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, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
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(210) M 2020 05340 (111)172586
(151) 30/07/2020
(732) NOVA HOUSE ONLINE SRL, STR.

MIGDALILOR NR. 11, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

nova house

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.13.25; 29.01.13

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pilote, perne, cuverturi de pat,
huse pentru canapele, saltele, lenjerii de pat,
prosoape de bumbac și halate de baie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu paturi,
saltele, perne, pilote, huse pentru pilote, lenjerie
de pat și paturi, cearceafuri, fețe decorative
pentru perne, huse pentru perne, huse pentru
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse textile și
înlocuitori.

───────

(210) M 2020 05359 (111)172460
(151) 30/07/2020
(732) BRIGITTA DACHMANN, STR.

TRAIAN VUIA BL. C5, AP. 8, JUD.
SATU-MARE, SATU-MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

Hatiful

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
02.03.01; 02.03.23; 02.01.01; 02.01.23;
09.07.09

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

25. Pălării, mitre (pălării), toci (pălării), pălării
mici, pălării clopot, pălării de soare, carcase
de pălării, pălării din blană, pălării din lână,
pălării de ploaie, calote de pălării, pălării pentru
femei, pălării de modă, pălărioare de soare,
pălării de hârtie (îmbrăcăminte), pălării cu borul
mare, pălării de hârtie pentru infirmiere, pălării de
hârtie pentru bucătari șefi, pălării pentru petreceri
(articole de îmbrăcăminte).
35. Servicii de comerț cu pălării, servicii
de publicitate și de promovare a vânzărilor,
organizarea de expoziții, târguri, evenimente,
concursuri în scopuri comerciale și publicitare,
organizarea de campanii publicitare și de
promovare, publicitate pentru magazine şi
reţele de magazine, proiectarea de materiale
publicitare, publicarea de texte publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb
(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
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ordinelor de achiziţie, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, managementul
si administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de marketing.
42. Design de pălării.

───────

(210) M 2020 05361 (111)172461
(151) 30/07/2020
(732) CABINET MEDICAL DE MEDICINA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

PRISMATIC DENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.10; 17.02.02; 29.01.13

clase:
44. Servicii de stomatologie, stomatologie
estetică, consiliere în domeniul stomatologiei,
asistență stomatologică.

───────

(210) M 2020 05362 (111)172699
(151) 30/07/2020
(732) SILVIA-MARTA FODOR, STR.

CEAHLAU NR. 48A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

EB Epoca Bella

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, bistro, servicii oferite de cofetărie şi
gelaterie, servicii oferite de plăcintării, patiserii,
servicii de ceainării, servicii oferite de baruri,
cafenele, snack-bar-uri, servicii de catering.

───────

DENTARA DR CRISTINA MIHAI
PFA, ALEEA MARTIR ISTVAN
ANDREI NR. 10, BL. 62, SC. C, 
AP. 2,JUD. TIMIS, TIMISOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: maro
(HEX#402727), bej (HEX#FFB93E)
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(210) M 2020 05368 (111)172462
(151) 30/07/2020
(732) DIPIMACOO BUSINESS SRL-D,

(540)

dipimacu un gust de
care să te simți român

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.12

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

───────

(210) M 2020 05369 (111)172463
(151) 30/07/2020
(732) American-Cigarette Company

(Overseas) Limited, STR. ROUTE
DE FRANCE 17, BONCOURT,
2926, ELVEȚIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VOGUE ROSE

(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 05370 (111)172464
(151) 30/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)

Sanvero Expectotus

(531) Clasificare Viena: 02.09.24; 27.05.02;
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, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale
35. Publicitate.

───────

COMUNA TIMISESTI NR. 122,
JUD. NEAMT, PREUTESTI, 
617473,  NEAMȚ, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, gri deschis, alb
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(210) M 2020 05381 (111)172465
(151) 31/07/2020
(732) MED TEHNICA SRL, CALEA

UNIRII NR. 91, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

MED TEHNICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

10. Echipamente medicale pentru facilitarea
inhalării preparatelor farmaceutice, dispozitive
medicale de tăiere, dispozitive pentru
monitorizarea respirației (medicale), dispozitive
medicale pentru susținerea corpului, dispozitive
medicale pentru repararea herniei de disc,
sub formă de implanturi spinale din substanțe
artificiale, dispozitive medicale pentru închiderea
rănilor, dispozitive pentru măsurarea pulsului
(aparate medicale), dispozitive medicale
utilizate pentru îngrijirea stomelor, dispozitive
medicale pentru terapia prin moxibustie,
dispozitive medicale de abraziune pentru
piele, dispozitive medicale pentru plasarea și
securizarea cateterelor, dispozitive medicale
de unică folosință pentru tratarea constipației,
dispozitive medicale de încălzire pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive
medicale pentru scopuri de dozimetrie în
domeniul radioterapiei, dispozitive electronice
pentru monitorizarea dioxidului de carbon
utilizate pentru scopuri medicale, dispozitive
medicale de încălzire cu aplicatoare în contact
cu corpul pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitive medicale de răcire
cu aplicatoare în contact cu corpul pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale.
37. Servicii de reparații de aparatură și
echipamente medicale, servicii de reparații
sau întreținere de aparatură și echipamente

medicale, servicii de reparare și întreținere de
instrumente, aparate și echipamente medicale.
44. Servicii de furnizare de facilităţi medicale,
servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 05382 (111)172570
(151) 31/07/2020
(732) ALEXANDRU PRIPIŞI, STR.

GOVORA NR. 15A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CRISTINA - ALINA PRIPIŞI, STR.
GOVORA NR. 15A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AlinA atelier de prajituri

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.24; 29.01.13

clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie, prăjituri,
produse de panificaţie.
35. Servicii de comerţ cu produse de patiserie,
cofetărie şi panificaţie, servicii de comerţ
cu prăjituri, publicitate şi promovare pentru
produsele din clasa 30.
39. Transportul şi ambalarea produselor
solicitate în clasa 30.
42. Creare şi menţinere site web.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone
124-7C), roşu (Pantone 2035C)

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05388 (111)172886
(151) 31/07/2020
(732) S.C. NET ROM TEAM S.R.L.,

(540)

BRYO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.05.01

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

35. Furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, promovarea
vânzărilor pentru terți, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului site-urilor web.
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți,
dezvoltare de platforme de calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
software ca serviciu (SaaS), închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea
siteurilor web.

───────

ONE COCA-COLA PLAZA, 30313,
ATLANTA GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET. 3, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GUSTUL ORIGINAL
AL CRĂCIUNULUI

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, incluzând apă
potabilă, apă cu arome, ape minerale și gazoase,
băuturi răcoritoare, băuturi energizante și băuturi
pentru sportivi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe incluzând apă de nucă de cocos ca
băutură și alte băuturi nealcoolice, incluzând
siropuri, concentrate, prafuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05393 (111)172525
(151) 31/07/2020
(732) CRISTIAN PUȘCAȘU,

(540)

CRAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
18.01.05

STR. MINIS NR. 2, BLOC X5, 
AP.  58, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

STRADA AVIATORILOR 
BL. 52, SC. 1, ET. 0, AP.1, JUD. 
HUNEDOARA, PETROȘANI,
332111, HUNEDOARA, ROMANIA

(210) M 2020 05391 (111)172466
(151) 31/07/2020
(732) THE COCA-COLA COMPANY,
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Vehicule de transport marfă, vehicule pentru
transportul animalelor, vehicule terestre și
mijloace de transport, vehicule și mijloace
de transport, peridocuri pentru ambarcațiuni,
remorci, remorci de transportat gunoiul, remorci
pentru transport, remorci pentru transport
de biciclete, remorci pentru transportarea
încărcăturilor, remorci pentru transportul de
carturi, remorci pentru transportul de utilaje,
remorci pentru transportul de vite, remorci
pentru transportul în vrac, remorci pentru
vehiculele terestre, rulote de camping, rulote
de camping (vehicule recreative), semiremorci,
vehicule de camping, vehicule de transportare
a încărcăturilor, vehicule dotate cu facilități de
locuit, vehicule frigorifice, vehicule industriale,
vehicule pentru transportul rutier, vehicule pick-
up, vehicule remorcate, vehicule sportiv-utilitare,
vehicule terestre, vehicule utilitare, vehiculele
terestre.

───────

(210) M 2020 05397 (111)172467
(151) 31/07/2020
(732) PROFESSIONAL SUPPLIER

SRL, STR. INULUI NR. 14B,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
SAT TOPRAISAR, COMUNA
TOPRAISAR, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

FOREVERNAILS
PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Unghii false, lac de unghii, ojă de unghii,
decalcomanii pentru unghii, vârfuri pentru
unghii, intăritor pentru unghii, gel pentru
unghii, balsamuri pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, bază
pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
hârtie pentru unghii abrazivă, primer pentru
unghii (cosmetice), lipici pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru întărirea unghiilor,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, produse pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, lac de unghii de uz

(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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cosmetic, preparate pentru îndepărtarea gelului
de unghii, strat superior pentru lac de unghii,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), unghii false pentru degetele de la
picioare, produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, produse pentru îndepărtarea lacului de
pe unghii (produse cosmetice).
8. Clești de unghii, pile pentru unghii, pile
de unghii (ustensile de mână), clești pentru
unghii, pile electrice de unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), pile de
unghii electrice sau neelectrice, pile alimentate
cu baterii pentru unghii de animale, capete cu
role pentru pile electronice de unghii, truse de
manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură (electrice), truse de pedichiură,
instrumentar de pedichiură, truse de pedichiură
electrice, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ustensile pentru manechiură și
pedichiură.
11. Lămpi de unghii.
21. Perii pentru unghii, separatoare din spumă
pentru degetele de la picioare, folosite la
pedichiură.
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 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 comerciale
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.
44. Servicii de îngrijire a unghiilor, servicii de
manichiură și de pedichiură.

───────

(210) M 2020 05409 (111)172468
(151) 03/08/2020
(732) MIRAMAX IMPORT EXPORT SRL,

STR. ION NEGOITESCU, NR. 9
D, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400418, CLUJ, ROMANIA

(540)

Miramax

(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.

───────

(210) M 2020 05412 (111)172859
(151) 03/08/2020
(732) ALMAROX DISTRIBUTION

SRL, SOS. MIHAI BRAVU, NR.
288, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

dks support
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier și paturi pentru
scopuri medicale, echipament pentru deplasarea

(591) Culori revendicate: gri închis (Pantone
Neutal Black U), gri deschis, vişiniu
(Pantone 7622C, 704C), bej (Pantone
4715C, Pantone 704C)
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pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți pentru camerele de operare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, suporturi pentru genunchi, aparate
de masaj, aparate de antrenament cu greutăți
adaptate pentru uz medical, aparate de
antrenare a mâinilor, de uz terapeutic, benzi de
kinesiologie, benzi pentru acupresură, centuri
medicale electrice, articole pentru exerciții
fizice pentru antrenament ( de uz medical),
aparate pentru tonifierea terapeutică a corpului,
greutăți pentru exerciții fizice (adaptate pentru
uz medical), echipamente și aparate pentru
exerciții de reabilitare medicală, echipament
de fizioterapie și de recuperare, articole de
îmbrăcăminte de compresie, articole ortopedice,
articole vestimentare terapeutice pentru oameni,
atele pentru degete, bandaje pentru articulații,
bandaje tubulare (de susținere), bandaje
tubulare elastice pentru susținerea articulațiilor,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje ortopedice,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje
ghipsate, bandaje elastice folosite în chirurgie
pentru susținere, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice, bandaje din gips pentru
uz ortopedic, bandaje de susținere pentru
articulații, bandaje de susținere, bandaje (de
susținere) pentru articulații anatomice, brățări
pentru fixarea articulațiilor, bandaje tubulare
elastice pentru susținerea membrelor, branțuri
moi (ortopedice), ciorapi de compresie, centuri
pentru uz ortopedic, centuri medicale, colanți
compresivi, ciorapi ortopedici, ciorapi medicali,
dispozitive ortopedice, corsete de uz medical,
corsete abdominale pentru scopuri medicale,
măști medicale, manșoane de compresie pentru
membrele corpului, de uz atletic, manșoane de
compresie pentru membrele corpului, orteze,
orteze de cot de uz medical, orteze de genunchi
de uz medical, orteze de gleznă de uz medical,
orteze medicale, orteze pentru corectarea
degetelor de la picioare, orteze pentru picior,
orteze pentru susținerea în poziția corectă a
unei părți mobile a corpului, orteze suport
pentru degetele de la picioare, pantofi ortopedici,
perne ortopedice, suporturi ortopedice, suporturi
de compresie ortopedice, proteze pentru picior
(atele), protecții de genunchi sub formă de
suporturi (altele decât articole sportive), orteze
pentru încheietura mâinii, de uz medical.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,

jucării, jocuri și articole de joacă, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, apărătoare
de tibie pentru uz sportiv, apărătoare pentru
picioare (apărătoare pentru crichet), apărătoare
pentru picioare pentru uz atletic, apărători de
tibie de uz sportiv, apărători de genunchi (articole
de sport), apărători de cot (articole de sport),
articole de sport, articole de gimnastică și de
sport, bandaje de mâini pentru uz sportiv, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
benzi pentru exerciții fizice, benzi elastice pentru
yoga, chingi pentru bodyboard-uri (articole
de sport), cotiere pentru cicliști, echipamente
pentru sport, greutăți de încheietură pentru
exerciții, genunchiere pentru atleți, haltere,
mănuși confecționate special pentru sport,
mănuși (accesorii de joc), manșete de protecție
pentru încheietura mâinii pentru skateboard,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru cicliști, mănuși de baseball, mănuși
de biliard, mănuși de box, mănuși de fotbal,
mănuși de golf, mănuși de handbal, mănuși
de hochei, mănuși de protecție (mănuși pentru
tir cu arcul), mănuși de protecție kote (articole
de sport), mănuși de protecție pentru jocuri
cu crosă sau bâtă, mănuși pentru ridicarea
de greutăți, protecții de brațe (articole de
sport), protecții inghinale pentru sportivi (articole
sportive), protecții de umeri pentru sport, protecții
de încheieturi pentru atletism, protecții de piept
pentru sport, protecții de mâini pentru sport,
protecții pentru gât folosite în sport, protectoare
talie pentru atletism, protectoare palme pentru
atletism, protectoare abdomen pentru atletism,
protecții utilizate în activități sportive.

───────
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(210) M 2020 05424 (111)172469
(151) 03/08/2020
(732) MAGNAPHARM MARKETING

& SALES ROMANIA SRL, STR.
AVIATOR POPIȘTEANU NR.
54A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ, NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

oftalmocare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
24.13.01; 29.01.13

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

5. Preparate medicale, preparate pentru scopuri
medicale, adjuvanți în scopuri medicale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, 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 prin
intermediul site-urilor web, promovare în mediul
online, furnizare de informații comerciale prin
intermediul unui site web.
42. Servicii informatice referitoare la protecția
programelor, gestionare site-uri web și rețele de
socializare, gestionare pagini web și rețele de
socializare, gestionare platforme web și rețele
de socializare, servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea.

───────

(210) M 2020 05425 (111)172470
(151) 03/08/2020
(732) A&B TRADE CO SRL, STR.

COZIA NR. 59, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RAIL CARGO

(531) Clasificare Viena: 18.01.12; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.12

clase:
39. Depozitarea mărfurilor, servicii de
consultanță în materie de depozitare, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, logistică de transport, servicii de
depozitare, transport și depozitare, închirierea
de spații pentru depozitare, servicii de
depozitare de produse, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, organizarea
transportului, servicii de transport, organizarea
transportului combustibililor, transport terestru
de pasageri, servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului, servicii de parcare,
închirierea de locuri de parcare, rezervare de
locuri de parcare, servicii de garaje pentru
parcare, parcare și depozitare de vehicule,
punere la dispoziție de spații de parcare pentru
mașini, remorcare, remorcare de autovehicule,
salvare, recuperare și remorcare (transport),
remorcarea de urgență a automobilelor, servicii
de asistență rutieră (transport).
42. Dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, negru 
(Hex#1c1c1c), alb (Hex #ffffff)

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

(740) ARIANA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

863

(210) M 2020 05428 (111)172471
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

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

(540)

1967 bambi FOODS bonino

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 27.05.02;
29.01.12

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 05430 (111)172472
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

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

(540)

1967 bambi FOODS
My Wellness

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 27.05.01;
29.01.14

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

30. Biscuiți, torturi, napolitane.
───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, alb, 
galben,albastru
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(210) M 2020 05432 (111)172473
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

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

(540)

WELLNEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 05434 (111)172474
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

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

(540)

ICONIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Chips-uri de cartofi, legume uscate, arahide,
preparate, chips-uri din fructe, fulgi de cartofi,
semințe de floarea soarelui, preparate, semințe,
preparate, chipsuri de cartofi cu conținut redus
de grăsime, fructe uscate cu coaja lemnoasă
aromate, creme tartinabile pe bază de alune.
30. Torturi, biscuiți, vafe, gofre, cafea, gumă de
mestecat, bomboane de ciocolată, floricele de
porumb, înghețată, cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutură), drajeuri romboidale (cofetărie),
praline, sosuri (condimente), băuturi pe bază

de cafea, băuturi pe bază de cacao, ciocolată
de băut, taco, tortillas, ceai (iced tea), alune
trase în ciocolată, lipie pe bază de cartofi,
dropsuri mentolate destinate utilizării pentru
împrospătarea respirației, gumă de mestecat
pentru împrospătarea respirației.

───────

(210) M 2020 05435 (111)172611
(151) 03/08/2020
(732) S.C. FIRST MAMAIA RESIDENCE

S.R.L., ȘOS. KISELEFF P.
DIMITRIEVICI NR. 16, PARTER,
CAMERA 1, SECOTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

WIDA MAMAIA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 25.01.25

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
36. Servicii imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare.
37. Servicii de construcții, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale.
41. Organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant.

───────

(210) M 2020 05444 (111)172475
(151) 03/08/2020
(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)

FEEDIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate
dietetice și alimentare, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
alimentare dietetice de uz medical, suplimente
alimentare lichide, de uz medical, alimente
dietetice, de uz medical, medicamente pe
bază de plante, preparate din plante de
uz medical, extracte din plante de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice

pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical, compuși pentru
tratarea sindroamelor asociate afecțiunilor
pulmonare, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice.

───────

(210) M 2020 05457 (111)172476
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA, CALEA TURZII

NR. 178K, ET. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

EVO-MZC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar
de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
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ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.

───────

(210) M 2020 05458 (111)172477
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA, CALEA TURZII

NR. 178K, ET. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

EVO-MZT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar
de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de
ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.

───────

(210) M 2020 05459 (111)172478
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA, CALEA TURZII

NR. 178K, ET. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

EVO-TMT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar
de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de
ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.

───────

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2020 05461 (111)172638
(151) 04/08/2020
(732) BISTRO ARABICA S.R.L., STR.

TRANSILVANIEI NR. 9, BL. AN8,
AP. 2, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

origins COFFEE & DRINKS

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 05462 (111)172479
(151) 04/08/2020
(732) MIRCEA-MIHAI CHIFOR, STR.

LUNII NR. 14, BL. L 13, AP. 4, JUD.
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)

HF HaiFor LIMOUSINE

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02

clase:
35. Publicitate, marketing, administrarea
afacerilor.
39. Transportul cu maşina, transportul de
pasageri, transport.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 580C), negru (Pantone 6C)

(591) Culori revendicate: auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05463 (111)172805
(151) 04/08/2020
(732) SC AGROLAND BUSINESS

SYSTEM SA, STR. GĂRII NR. 14,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET ''CECIU GABRIELA''
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU NR. 6,
AP. 110, JUD. TIMIS, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

agroland MEGA

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.15; 26.04.18; 29.01.13

clase:
35. Asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative, promovarea vânzărilor
pentru terţi, servicii de machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte şi accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
de covoare, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu căni şi pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, 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 instrumente veterinare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, 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 veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
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 pentru curăţenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aşternuturi pentru
animale, 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 articole de curăţare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de şelărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultura, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri, servicii de

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, 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 şi
de înfrumuseţare, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de publicitate,
marketing şi promovare.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor, parcare
de vehicule, consultanţă în domeniul serviciilor
de transport, oferită de call centeruri şi de
hotline-uri, furnizare de informaţii despre livrarea
de documente, scrisori şi pachete, transport şi
livrare de bunuri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană şi băuturi, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurante
washoku, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de restaurante udon and
soba, pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, şi echipamente pentru servirea de
mâncare şi băutură.

───────

(210) M 2020 05465 (111)172480
(151) 04/08/2020
(732) DERMA NAPOCENSIS SRL, STR.

EDGAR QUINET NR. 24, AP. 29,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3, AP. 96,
JUD. CLUJ, COMUNA FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Bright Skin

(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 26.01.03;
26.01.14; 26.01.18; 29.01.04

clase:
44. Servicii medicale: servicii medicale
dermatologice, tratamente dermatologice cu
laser, intervenţii chirurgicale dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor cutanate, estetică
medicală (servicii medicale dedicate pentru
sănătatea şi frumuseţea cutanată), servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, îngrijire
medicală, consiliere farmaceutică, servicii de
igienă şi înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Crin Farm

(531) Clasificare Viena: 05.05.02; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice.

───────

(210) M 2020 05468 (111)172741
(151) 21/08/2020
(732) MINERVA NAVIS SRL, STR. 1848

NR. 17A, CAMERA NR. 1, BL. 9,
SC. C, AP. 5, JUDEȚUL TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(540)

Minerva Navis

(531) Clasificare Viena: 05.13.01; 27.05.01;
29.01.04

clase:
6.  Construcţii metalice transportabile în
domeniul naval.
37. Servicii de construcţii navale.

───────

(210) M 2020 05466 (111)172658
(151) 04/08/2020
(732) NATURAL VITA PLUS SRL, 

B-DUL I.C. BRATIANU NR. 22, 
BL. A2, SC.A, ET. 5, AP. 20, 
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI, 
ARGEȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05471 (111)172603
(151) 04/08/2020
(732) S.C. COBYUL S.R.L., STR. FDC.

PĂUN NR. 2, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

COBYUL

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 02.07.01; 02.07.23;
07.01.08; 07.01.24

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

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

───────

(210) M 2020 05472 (111)172579
(151) 04/08/2020
(732) EUGENIU BERECHET, SAT

CÂRCIUMĂREȘTI, JUD. ARGEȘ,
COMUNA LEORDENI, 117416,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PRANA BIKE
RIDICĂ VIBRAȚIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.01; 26.11.22

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurante, bistro, servicii oferite de baruri
și cafenele, servicii de restaurante fast-food,
servicii de catering.

───────

(740) NEAGU C. CATALIN Cabinet
Individual Proprietate Industriala ,
STR. ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, 
IAŞI, 700730 , IAȘI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
300C), galben (Pantone 109C)

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) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05477 (111)172431
(151) 05/08/2020
(732) S.C. VICUS COM S.R.L., SAT

CIUCANI NR. 8, JUD. HARGHITA,
COMUNA SÂNMARTIN, 537281,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

COFETARIA-CUKRASZDA
MOKKA by Bocskor Éva

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

30. Prăjituri, torturi, torturi vegane, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, sare,
mirodenii, arome (altele decât uleiurile esențiale)
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, amestecuri de
ciocolată caldă, aperitive (tartine), produse de
cofetărie pe bază de arahide, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, budinci,
budinci de orez, budincă de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă, ciocolată

cu alcool, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri cu conținut redus
de carbohidrați, drajeuri dulci (nemedicinale),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi pe bază de ciocolată, deserturi cu
musli, decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
cremă de ciocolată pentru pâine, creme pe
bază de ciocolată, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, cornuri, clătite
americane, înlocuitori de ciocolată, lapte de
pasăre, jeleuri de fructe (cofetărie), ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, glazură din bezele,
gofre de ciocolată, fulgi de cereale, fructe trase în
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fondue din ciocolată, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, prăjituri pavlova preparate
cu alune, plăcinte cu iaurt congelate, panettone
(cozonac italian), ornamente pentru pomul de
Crăciun (comestibil), nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), măr pané (produse de
cofetărie), marțipan, produse de cofetărie pe
bază de migdale, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de brutărie, produse de caramel, praline cu
napolitană, sufleuri ca desert, spume de desert
(dulciuri), spume de ciocolată, specialități de
patiserie, rulouri cu scorțișoară, trufe cu rom
(produse de cofetărie), produse pe bază de
ciocolată, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă
de jeleu, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, vafe, gofre, vafe cu glazură
de ciocolată, trufe (produse de cofetărie),
tiramisu, tablete (dulciuri), ciocolată cu lapte,
ciocolată fără lapte, creme congelate (produse
de cofetărie), deserturi cu înghețată, dulciuri

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP. 13,
JUDEŢUL HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, 530112, HARGHITA, ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.07
(591) Culori revendicate: maro (Pantone 

4625 C, Pantone 4254 C, Pantone 
148 C),roșu (Pantone 1787 C)
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de înghețată de iaurt, gheață (apă congelată),
înghețată vegană, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată din lapte,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată cu
fructe, înghețată, înghețate tip sorbet cu fructe,
înghețate pe băț, înghețate moi, înghețate
cu ciocolată, îngheațate cu arome, șerbeturi
(înghețată), șerbeturi (produse de cofetărie),
torturi de înghețată, prăjituri pe bază de
înghețată, arome pentru prăjituri, altele decât
uleiurile esențiale, condimente, esențe de uz
alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
mirodenii, mirodenii (condimente), sosuri, sirop
de ciocolată, siropuri și melasă, alimente din
zahăr pentru îndulcirea deserturilor, cremă de
zahăr invertit (miere artificială), înlocuitori ai
zahărului, zahăr caramelizat.

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare
de publicații, furnizare de publicații electronice
nedescărcabile, furnizare de publicații on-line,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cataloage, publicare de broșuri, publicare de
materiale și publicații tipărite, organizare de

conferințe, expoziții și concursuri, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
consultanță în domeniul competițiilor culinare.
42. Servicii it, dezvoltare software, programare
și implementare de software, creare, proiectare
și întreținere de pagini web, crearea și
întreținerea de pagini web personalizate, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, dezvoltare de software.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de bufet salate, servicii de
bufete cu autoservire, servicii de cantine, servicii
de ceainării, decorare de alimente, decorare
de torturi, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, organizare de mese la hoteluri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, servicii de restaurante (servirea
mesei), restaurante cu autoservire, servicii de
restaurant și bar, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de organizare de banchete
(alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii ale bistrourilor,
sculptură culinară, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, snack-
baruri, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, organizare de cazare
temporară, servicii de cazare pentru vacanțe,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), spații pentru festivități și
facilități temporare de birouri și reuniuni.

───────

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, 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 șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de relații cu publicul, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, campanii
de marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale cu scop comercial sau de
publicitate, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, marketing promoțional, marketing
pe internet, marketing direct, marketing digital,
marketing de produse, plasare de reclame,
promovarea comercială, publicitate online,
publicitate, publicare de materiale publicitare,
publicare  de  materiale  publicitare  online, 
publicitate și marketing.
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(210) M 2020 05479 (111)172730
(151) 05/08/2020
(732) SC CHIMALIM SRL, STR.

CATANESTILOR NR. 36, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240413, VALCEA, ROMANIA

(540)

PlantMed

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
05.03.13

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

───────

(210) M 2020 05480 (111)172482
(151) 05/08/2020
(732) KRONSTADT MARKET SRL, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 62C,
CAMERA 3, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

uVision OPTICS

negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente optice: în principal
ochelari și lentile de protecție, ochelari cu
protecție în blocarea luminii albastre ce provine
din ecranele digitale și razele dăunătoare ochilor
(UV).

───────

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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
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(210) M 2020 05482 (111)172578
(151) 05/08/2020
(732) ELENA-ANTONIA DUMITRIU,

STR. DRAGOS VODA NR. 11, VILA
14, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
CĂTĂLIN-GABRIEL
SĂNDULACHE, STR. NICOLAE
G. CARAMFIL NR. 12-14, AP.
B.7-2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
RADU-MIHAI BUDEȘ, STR.
CLUCERULUI NR. 51-53, SC. B,
AP. 16, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

fE fEgo Feed
your fashion ego!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor, respectiv
consiliere vestimentară, consultanță în definirea
garderobei personale.

───────

(210) M 2020 05484 (111)172483
(151) 05/08/2020
(732) MARIA-DANIELA ONIŢA-IVAŞCU,

STR. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 18, JUDEŢ MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMAŢIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

#Implicarea Face Diferenţa

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.09

clase:
45. Organizarea reuniunilor politice.

───────

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

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

(740) Cabinet Individual Neacșu Carmen
Augustina, 
STR. ROZELOR NR. 12, AP. 3, 
JUD. MARAMUREȘ, BAIAMARE, 
430293, MARAMUREȘ,ROMANIA
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(210) M 2020 05485 (111)172485
(151) 05/08/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FREESTYLE KICKBOXING,
STR. CPT. NEDELCU ILIE NR.
2F, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

JD

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 29.01.13;
02.01.08; 27.05.01; 27.05.17

clase:
41. Organizarea de competiții sportive,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
înregistrarea pe casete video, editarea casetelor
video, meditații, cronometrarea evenimentelor
sportive, furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, predare / servicii educaționale /
servicii de instruire, organizarea și susținerea
de simpozioane, furnizarea de facilități sportive,
servicii de tabere sportive, producția de
spectacole, organizarea și susținerea de
seminarii, producția de programe radio și de
televiziune, publicarea cărților, instruire practică
(demonstrații), educație fizică, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, închirierea
de filme, organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, servicii de tabere
de vacanță (divertisment), producții de film,
altele decât filmele publicitare, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii educaționale

furnizate de școli, examinări referitoare la
educație, furnizarea de informații în domeniul
educație, transfer de know-how (instruire),
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea colocviilor, antrenare
(instruire), educație de tip școală cu internat.

───────

(210) M 2020 05486 (111)172486
(151) 05/08/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FREESTYLE KICKBOXING,
STR. CPT. NEDELCU ILIE NR.
2F, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FREESTYLE KICKBOXING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 02.01.08; 02.01.23; 24.07.01;
26.01.04; 26.01.14; 26.01.18

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

41. Organizarea de competiţii sportive,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
înregistrarea pe casete video, editarea casetelor
video, meditaţii, cronometrarea evenimentelor
sportive, furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, furnizarea de facilităţi sportive,
servicii de tabere sportive, producţia de
spectacole, organizarea şi susţinerea de

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

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben, alb, negru
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seminarii, producţia de programe radio şi de
televiziune, publicarea cărţilor, instruire practică
(demonstraţii), educaţie fizică, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, închirierea
de filme, organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), producţii de film,
altele decât filmele publicitare, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, examinări referitoare la
educaţie, fumizarea de informaţii în domeniul
educaţie: transfer de know-how (instruire),
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea colocviilor, antrenare
(instruire), educaţie de tip şcoală cu internat.

───────

(210) M 2020 05489 (111)172613
(151) 05/08/2020
(732) Pak Gıda Üretim ve Pazarlama

Anonim Şirketi, STRADA ENGIN
PAK İŞ MERKEZI PROF. DR.
BÜLENT TARCAN SOKAK NR.
5/5, GAYRETTEPE, ISTANBUL,
TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI, NR.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Pakmaya

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 29.01.01;
27.05.01; 27.05.17

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,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată), 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), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr 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,
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 tartru 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

(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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esenţiale, pentru torturi/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 (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, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de 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, jiaozi, ketchup (sos),
clătite Kimchi, 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, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtes en croute (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, griș, 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, îngheţate pe băţ, 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).

───────

(210) M 2020 05490 (111)172614
(151) 05/08/2020
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI, NR.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KT&G TIME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
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ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2020 05492 (111)172487
(151) 05/08/2020
(732) LOCAL GOURMET 197 S.R.L.,

STR. CAMPULUI, BL. 11, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
FĂGĂRAȘ, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

MICSTASY

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.02;
27.05.17

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

29. Paste de carne pentru mici, carne și produse
din carne, carne tocată, carne procesată, carne
ambalată, carne proaspătă, carne preparată,
produse din carne congelată, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne. ───────
35. 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, 
astfel  de  servicii  potfi  furnizate  prin 
intermediul  magazinelor  de vânzare  cu 
amănuntul, al punctelor de vânzarecu 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 decomerţ online, publicitate online pe 
o  reţea  de calculatoare,  prezentarea 
produselor prin toatemijloacele 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,  intermediere de 
contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii
de intermediere comercială, servicii de analiză
de piață privind disponibilitatea bunurilor,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
43. Aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire (servicii de catering), asigurarea
de hrană și băuturi, rezervări la restaurant,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de informare privind
restaurantele,  servicii  de  restaurante 
specializate în preparate la grătar, servicii de 
restaurant  cu  servire la  pachet,  servire  de 
alimente  și  băuturi  în restaurante  și  baruri, 
furnizare de alimenteși băuturi în restaurante
și  baruri,  servicii de  restaurant  care  includ 
servicii  de  bar  cu licență,  servicii  de 
rezervare  de  spații  pentru festivități  și 
reuniuni,  servicii  de  servire  a mesei  în  spaţii 
libere  (alimentaţie  publică), furnizare  de 
alimente  și  băuturi  în  bistrouri, localuri  tip 
snack-bar, pregătirea  mâncărurilor  și a 
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și 
băuturi  destinate  consumului  imediat,
prepararea mâncării, servicii ale bistrourilor,
servicii de bufet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, snack-baruri, servire
de băuturi alcoolice, servicii de catering.
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(210) M 2020 05493 (111)172686
(151) 06/08/2020
(732) BOGDAN-MARIAN CONSTANTIN,

STR. LT. NICOLAE PASCU NR.
1A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

The Spritzer
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Containere şi articole metalice pentru
transport și ambalare, structuri și construcții
metalice transportabile, robinete metalice pentru
butoaie, rezervoare metalice pentru apă
potabilă, rezervoare (structuri) metalice pentru
depozitarea lichidelor.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, unelte manuale și ustensile
manuale pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, pompe
pentru lichide (acționate manual).
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
tehnologia informației, audiovizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, dispozitive
de control și regulatoare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, aparate pentru
monitorizarea consumului de apă, aparate de
monitorizare a nivelului lichidelor, dozimetre.
11. Echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, filtre pentru
uz industrial și casnic, instalații sanitare de
alimentare cu apă și echipament de canalizare,
arzătoare, boilere și încălzitoare, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), instalații pentru purificare,
desalinizare și climatizarea apei, instalații
sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, robinete, distribuitoare electrice de
băuturi, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), unități
distribuitoare pentru băuturi refrigerate (altele
decât pentru vânzare), distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, schimbătoare de căldură
pentru controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu
sticle, dispozitive de turnare a vinului, pompe

de vid pentru sticle de vin, suporturi pentru
pahare, suporturi de pahare, articole de menaj
pentru controlarea curgerii lichidelor, articole de
bucătărie pentru controlarea curgerii lichidelor,
articole pentru controlarea curgerii lichidelor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi spirtoase.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități culturale, activități sportive
și culturale, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare on-
line, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, 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,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de baruri, ceainării, fast-fooduri,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, închiriere de aparate de
distribuţie a băuturilor, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2020 05494 (111)172488
(151) 05/08/2020
(732) MOTRIS COMPANY SRL,

STR.PRELUNGIREA BRADULUI
NR.127, SC.D, AP.8, JUD. BACAU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

MOTRIS COMPANY
tehnologie ecologică

(531) Clasificare Viena: 15.07.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13

clase:
37. Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale
si nerezidenţiale, lucrări de reparaţii in
construcţii, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcţii.
40. Reciclarea deşeurilor, tratarea şi gestionarea
deşeurilor, sortarea deşeurilor şi materialelor
reciclabile, recuperarea materialelor reciclabile
sortate, tratarea şi epurarea apelor uzate.

───────

(210) M 2020 05497 (111)172688
(151) 05/08/2020
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

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

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

(540)

LOCAŞUL DUHULUI SFÂNT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 24.13.02; 24.13.14

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

45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii sociale caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe
(servicii sociale caritabile), servicii religioase,
organizarea reuniunilor religioase, realizare
de ceremonii religioase, călăuzire (spirituală),
consiliere acordată de pastori, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, consiliere
spirituală, consiliere în perioada de doliu,
furnizare de informații cu privire la religie,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung (servicii spirituale),
îndrumare religioasă, îndrumare spirituală.

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
galben, verde, portocaliu, alb
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(210) M 2020 05501 (111)172713
(151) 05/08/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT VLAHU NICOLAE, STR.
NEHOIULUI NR. 37, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 20.01.01;
29.01.13

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 05502 (111)172663
(151) 05/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ESSENCE DE
ROUMANIE draCOOLa

(531) Clasificare Viena: 02.09.08; 02.09.10;
08.01.24; 27.05.01; 29.01.13

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(591) Culori revendicate: albastru
închis (HEX=#34344e), albastru
(HEX=#566a82), alb (HEX=#FFFFFF) (591) Culori revendicate: roşu (Pantone

663C), alb, negru
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(210) M 2020 05503 (111)172664
(151) 05/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Hora HORA. I unique
romanian word for a

traditional dance, a dance in
which people form a large
circle and move together

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
29.01.01

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05505 (111)172665
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Fior FIOR. I unique romanian

word for thrill, a feeling of
extreme excitement, usually

caused by something pleasant

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
29.01.13

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(591) Culori revendicate: roz (Pantone
7429C), roşu, negru(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone

1365C), roşu, galben, gri, verde
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(210) M 2020 05506 (111)172666
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Dor DOR. I unique romanian

word that describes an
intense desire or feeling
to see again someone or
something close to you

(531) Clasificare Viena: 06.03.01; 27.05.01;
29.01.13

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05508 (111)172489
(151) 06/08/2020
(732) GREEN NET SA, CALEA

DOROBANŢILOR NR. 187B, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Green Net LOOKING
FORWARD

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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, suplimente alimentare
de uz medical, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, şampoane,
săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi medicinale.
9. Casete şi însemne luminoase.
10. Dispozitive medicale (aparate).
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7737C), galben, roşu

(591) Culori revendicate: verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05509 (111)172667
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94, BL.14A,
SC 4 AP.127, SECT.1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

ESSENCE DE
ROUMANIE Amurg

C), roșu, gri, albastru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, produse de parfumerie.

───────

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 99, BL. C4A,
SC. 3, ET. 1, AP. 89, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 26.03.01; 26.03.16; 03.11.01

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
activități de instruire în karate, activități de
instruire online în karate, organizare de
evenimente și concursuri sportive, servicii de
tabere sportive.

───────

(531) Clasificare Viena: 29.01.05
(591) Culori revendicate: mov (Pantone 7676

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, treninguri imprimate
pentru sport din nailon și bumbac, șepci
imprimate, tricouri imprimate tip polo, tricouri cu
 mânecă scurtă.

(210) M 2020 05510 (111)172819
(151) 06/08/2020
(732) ADRIAN KELEMEN,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

886

(210) M 2020 05512 (111)172490
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

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

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EXPERTUL TĂU ÎN MOBILIER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Scaune de metal.
8. Tacâmuri (cuțite, furculițe, linguri).
11. Instalații de iluminat.
20. Mobilier fabricat din lemn și articole din plută,
trestie, papură, răchită, corn, os, fildeș și imitații
ale acestor materiale, fotolii și canapele din piele.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie.
22. Materiale pentru umplutură (zegras),
materiale textile fibroase.
24. Țesături, tapițerii, cuverturi de pat și fețe de
masă, perdele din material textil sau din plastic,
articole texile, respectiv: pături de pat, lenjerii de
pat, prosoape, pânze pentru țesături și broderii,
huse pentru mobilier, huse pentru saltele, fețe de
pernă, lenjerie de uz casnic.
26. Dantele și broderii, flori artificiale.
27. Covoare, produse pentru acoperirea
podelelor, tapet.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, 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.
39. Transport și depozitare.

───────

(210) M 2020 05514 (111)172491
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

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

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IUBEȘTI SĂ DĂRUIEȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier fabricat din lemn și articole fabricate
din plută, trestie, papură, rachită, corn, os, fildeș,
și imitații ale acestor materiale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, 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.

───────
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(210) M 2020 05516 (111)172668
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Nor NOR. romanian word

for cloud, condensed
watery vapour floating in
the atmosphere, typically

high above the ground

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.13.01

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05518 (111)172669
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Vis VIS. romanian word for
dream, a series of events or
images that happen in your
mind when you are sleeping

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.13.01

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(591) Culori revendicate: galben, alb, 
negru,mov, turcoaz (Pantone 631 C)

(591) Culori revendicate: albastru, verde, 
roz,alb, galben (Pantone 458C)
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(210) M 2020 05519 (111)172670
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT S.R.L, STR.

ION CÂMPINEANU NR. 20,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Roua ROUA. I unique

romanian word for dew,
drops of water that
form on the ground

outside during the night

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05520 (111)172679
(151) 06/08/2020
(732) LIBRA INTERNET BANK

S.A., CALEA VITAN NR. 6-6A,
TRONSON B, C, ET. 1, 6, 9, 13,
CLADIREA PHOENIX TOWER,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LIBRA JOURNEY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 24.15.01

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
542 c), maro, negru
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(210) M 2020 05521 (111)172646
(151) 06/08/2020
(732) PT Indofood Sukses Makmur

Tbk, SUDIRMAN PLAZA -
INDOFOOD TOWER 27TH/FL, JI.
JEND.SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, 12910,
INDONEZIA

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU, NR.54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA

(540)

galben, verde, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Tăiţei, paste, biscuiţi, sosuri (condimente),
condimente, sos de soia, ceai, sos de roşii,
vermicelli (tăiţei), făină de grâu.

───────

(210) M 2020 05522 (111)172647
(151) 06/08/2020
(732) PT Indofood Sukses Makmur

Tbk, SUDIRMAN PLAZA -
INDOFOOD TOWER 27TH/FL, JI.
JEND.SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, 12910,
INDONEZIA

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU, NR.54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA

(540)

Indomie

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06

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

30. Tăiţei, paste, biscuiţi, sosuri (condimente),
condimente, sos de soia, ceai, sos de roşii,
vermicelli (tăiţei), făină de grâu.

───────

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 26.11.06
(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
             galben, verde, alb, albastru
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(210) M 2020 05523 (111)172595
(151) 06/08/2020
(732) COLIBRI FASHION SRL, STR.

ASTRONOMULUI 42, JUDEŢ
ILFOV, MOGOŞOAIA, 077135,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Kippio

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte de ocazie, bandane,
baticuri, bretele pentru îmbrăcăminte, cămăși din
materiale țesute, accesorii pentru păr (voaluri).

───────

(210) M 2020 05526 (111)172619
(151) 06/08/2020
(732) NRG EVOLUTION SRL, STR.

BRIZEI, NR. 18, BL. FD7, SC. A,
ET.1, AP. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
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)

nrg

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25

clase:
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, echipamente de
protecție și siguranța, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
de măsurare, instrumente pentru măsurarea
vitezei, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate şi instrumente optice, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, ochelari,
ochelari de soare.
14. Instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri pentru activități sportive, sisteme
(instrumente) de cronometrare pentru sport.
18. Bagaje, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, portofele, genți pentru sport.
22. Frânghii și sfori, corturi, plase de pescuit,
hamace, plase, copertine din materiale textile
sau sintetice, prelate, vele.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.

(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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28. Articole și echipament de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
protecții de corp pentru sport, jucării, jocuri și
articole de joacă, articole de gimnastică.
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.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii sportive și de fitness,
închiriere de echipament și instalații sportive.
43. Servicii hoteliere, cazare temporară,
închirieri de spații de cazare temporară,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizarea de spaţii
pentru evenimente, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții.

───────

(210) M 2020 05527 (111)172876
(151) 06/08/2020
(732) CORNELIUS CRISTIAN

STUPARIU, STR. STEJERISULUI
18A, BL. 7, AP. 51, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
04.01.02; 17.03.02; 05.07.02; 05.07.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, rezervări pensiuni, hotel,
motel, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
servicii de locuințe turistice, servicii hoteliere,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii oferite de hotel,
motel, restaurant, bar, cafenea, catering, lounge,
self-service restaurant, snack-bar, asigurarea
facilităților de camping, închiriere de corturi,
închiriere de săli de întâlnire, închiriere de săli
pentru expoziții, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii de birou de
cazare [hoteluri, pensiuni], servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii de bucătar personal.

───────

(210) M 2020 05533 (111)172602
(151) 06/08/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PALISADE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Automobile, vehicule utilitare sportive, roți
de vehicule, piese și componente pentru
automobile.

───────

SCHUSTER
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(210) M 2020 05536 (111)172576
(151) 06/08/2020
(732) STEFAN CALIMAN, STR. DR.

IACOB FELIX NR. 97, BL. 17A,
AP. 45, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
DAN AVRAHAM, BD. GRIVITEI
NR. 57, BL. 42, SC. C, AP. 12,
BRAŞOV, 500177, BRAȘOV,
ROMANIA
IONUT-CORNEL STELIAN, BD.
IULIU MANIU NR. 20, BL. 15A+B,
SC. 2, ET. 9, AP. 142, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RISBALL

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.12

clase:
28. Jocuri, aparate pentru exerciţii fizice.
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
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 05538 (111)172740
(151) 06/08/2020
(732) TERPENA TRADING SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU, NR. 61,
JUD. HUNEDOARA, ORASTIE,
335700, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

TERPENA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice, pentru
uz cosmetic.

───────

(210) M 2020 05545 (111)172771
(151) 06/08/2020
(732) NICOLAE TITEIU,

STR.COSITORARULUI NR 9, JUD.
MURES, SIGHISOARA, 545400,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

BK Burg Kaffe Sighișoara

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 27.05.25

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, făină și preparate
din cereale, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, miere, drojdie, praf de copt,
condimente.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05558 (111)172492
(151) 07/08/2020
(732) TES CAFFE & GELLATO

SRL, STR. MR. GHE MUREA
NR. 21, JUDEŢ CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, CONSTANŢA,
900654, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TES CAFFE GELATO

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.03

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile.
43. Servicii de servire a cafelei, îngheţatei şi a
altor băuturi în baruri, cafenele şi restaurante.

───────

(210) M 2020 05559 (111)172493
(151) 07/08/2020
(732) BAD ENERGY SPEDITION SRL,

STR.LILIACULUI NR. 4, BL.
B3,SC. 2,ET. PARTER, AP. 43,
JUD. CONSTANŢA, MURFATLAR,
CONSTANȚA, ROMANIA

(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

(540)

BAD ENERGY SPEDITION
we energy your load!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 18.01.08

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

894

(210) M 2020 05560 (111)172494
(151) 07/08/2020
(732) DISTILERIILE PATER SRL, SAT

GLAMBOCELU NR. 15, JUD.
ARGES, COMUNA BOGATI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

MOŞIA GOLEASCA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.17; 06.01.02

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, 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, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,

semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spagheti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
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dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de fructe, băuturi energizante,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi pe baza de nuci și de
soia, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), punci nealcoolic,
cocteiluri fără alcool, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, cidru fără alcool, baze nealcoolice
pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără alcool, vinuri
nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin,
băutură alcoolică pe bază de lapte și (sau)
smântână, ouă și rom sau brandy, whisky,
bourbon, lichior de ouă alcoolic, vodcă sau
combinații ale acestora (lichior de ouă).
35. Organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de cercetare și informații în afaceri, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
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
si 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
grădină rit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
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 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 si 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,
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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 încălță minte, 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, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenţie de bilete
pentru evenimente (divertisment), evenimente
de degustări de vinuri în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare de conferințe, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de maestru de ceremonii,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment.
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
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
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mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, 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 de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, creșe, respectiv facilităţi de îngrijire a
bătrânilor pe timpul zilei, 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, organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizarea de spaţii pentru festivități,
spaţii pentru birouri provizorii și reuniuni.

───────

NR. 21, JUD. CONSTANŢA,
EFORIE SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

(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

(540)

VRAJA MARII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 05571 (111)172620
(151) 10/08/2020
(732) LANSAT EXPERT SRL, SAT LAZU,

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

(540)

StoneFlex

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.02.05

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

19. Materiale de construcții nemetalice, piatră
de construcții, piatră naturală, piatră naturală
prelucrată, plăci din piatră naturală, materiale de
construcție din piatră naturală, piatră artificială,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale pentru placare nemetalice, materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
pardoseli nemetalice, granit, marmură, ardezie,
mozaicuri pentru construcții.
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 marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a materialelor
de construcții nemetalice, piatră de construcții,
piatră naturală, piatră naturală prelucrată, plăci
din piatră naturală, materiale de construcție din

LOT 488/32/1/2/2, CONSTRUCTIE
ANEXA EXPLOATARE AGRICOLA,
JUD. CONSTANTA, COMUNA 
AGIGEA, CONSTANȚA,ROMANIA

(210) M 2020 05570 (111)172495
(151) 10/08/2020
(732) HARAS SRL, STR. ION MOVILĂ
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piatră naturală, piatră artificială, materiale de
construcție din piatră artificială, materiale pentru
placare nemetalice, materiale și elemente de
construcție și edificare nemetalice, pardoseli
nemetalice, granit, marmură, ardezie, mozaicuri
pentru construcții (cu excepţia transportului),
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 corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshoping.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare,
curățare, reparare și întreținere.

───────

(210) M 2020 05573 (111)172496
(151) 19/08/2020
(732) S.C. BRIGHT DISTRIBUTION

(540)

ZAMOLXE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Tablete, televizoare, telefoane, monitoare,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, calculatoare și hardware de
calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive

inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.

───────

(210) M 2020 05577 (111)172662
(151) 10/08/2020
(732) MSC OPERATIONAL SA, STR.

ING. VASILE CRISTESCU NR.
12, ET. 2, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EPLUS energie
cu ceva în plus

S.R.L., BD. DIMITRIE POMPEIU,
NR.8, CLADIRE FEPER, ETAJ  4, 
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

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 marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terţilor a tabletelor, televizoarelor, telefoanelor,
monitoarelor, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive audio-
vizuale și fotografice, calculatoare și hardware
de calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente,  componente  și  piese  de  calculator 
(cu  excepţia  transportului),  regruparea în 
avantajul terţilor a dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (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.
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(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 27.05.02;
29.01.13

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

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.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 05580 (111)172716
(151) 10/08/2020
(732) INIGI PACK SRL, BD-UL

TIMIŞOARA NR. 104E, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ALBA, ROMANIA

(540)

INIGI

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 02.09.17;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri (nu medicinale),
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi (nu
medicinală).

───────

(210) M 2020 05581 (111)172497
(151) 10/08/2020
(732) SC TEHNO BIONIC SRL, STR.

AGRICULTURII NR. 55, JUDEŢ
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ”LAZĂR ELENA”,
BDUL. UNIRII BL. 16C, AP. 12,
JUDEŢUL BUZĂU, COD 120013,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

Salin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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.
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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis (R:
33 G: 64 B: 154), albastru (R: 42 G:
169 B: 224), gri ( R: 130 G: 152 B: 205)

(591) Culori revendicate: albastru, alb
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(210) M 2020 05584 (111)172498
(151) 10/08/2020
(732) POP SEPTIMIU ILIE, STR.

NICOLAE CRISTEA NR. 25, ET.
4, AP. 11, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

BELLAVISTA RESIDENCES

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

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

36. Afaceri imobiliare, tranzacții imobiliare.
───────

(210) M 2020 05588 (111)172499
(151) 10/08/2020
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI, NR. 63C, CORP
C1, SPAŢIU U31, ET. 2, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Romega best2GO

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 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:

8. Linguri, lingurițe, furculițe și cuțite de masă,
din plastic, furculițe, furculițe biodegradabile,
furculițe de unică folosință, linguri, linguri
biodegradabile, linguri de unică folosință, cuțite,
cuțite biodegradabile, cuțite de unică folosință,
seturi de tacâmuri.
21. Pahare din plastic, pahare din carton, pahare
biodegradabile.

───────

(591) Culori revendicate: verde, alb, 
albastru,bej, negru

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
ET.1, AP.2, SECTOR 2, BUCUREȘTI
020547, ROMANIA
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(210) M 2020 05590 (111)172500
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

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

(540)

BLACK SEA SUPPLIERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
01.15.15

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, aliaje din metale comune,
aluminiu, sârmă din aluminiu, oțel cornier,
uși blindate, metalice/uși armate, metalice,
balustrade din metal, bare pentru balustradele
metalice, coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz, materiale
de construcții din metal, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), oțel turnat, fontă de
oțel, în formă brută sau semiprelucrată, materiale
metalo-ceramice, capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fier cromat, cleme metalice
pentru cabluri și țevi, coliere metalice pentru
fixarea țevilor, metale comune, în formă brută
sau semiprelucrată, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, uși metalice,

țevi de scurgere din metal, sifoane de scurgere
(supape) din metal, bare de metal trase la rece
și lustruite, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire centralizată/țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalațiile de ventilare și aer
condiționat, coturi metalice pentru țevi, mantale
metalice pentru șeminee, fitinguri metalice
pentru construcții, flanșe metalice (brățări),
bare de oțel laminate la cald, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel ballot,
duze metalice cu jet, racorduri metalice pentru
țevi, chei metalice, căptușeli metalice pentru
construcții, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru rețele de
conducte, duze metalice, piulițe metalice, bare
cromate, țevi de presiune metalice, mufe din
metal pentru țevi, conducte metalice, dopuri
metalice/cepuri metalice, materiale de armare
din metal pentru țevi, inele metalice/coliere de
oprire metalice, tije metalice pentru lipire, tije
metalice pentru lipire și sudare, tije metalice
pentru sudare, seifuri (metalice sau nemetalice)/
case de bani (metalice sau nemetalice),
seifuri, electronice, șuruburi metalice, capace
de etanșare din metal, sârmă metalică pentru
lipit, oțel, în formă brută sau semiprelucrată,
aliaje din oțel, țevi din oțel/tuburi din oțel,
guri de scurgere stradale din metal, cositor,
dozatoare de prosoape, fixe, din metal, țevi
metalice/tuburi metalice, valve metalice, altele
decât componentele de mașini, cazane metalice,
elemente de fixare metalice de perete, șaibe
metalice, valve metalice pentru țevile de apă, țevi
de apă metalice.
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, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare de
aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare a
aerului, supape de aer pentru instalațiile de
încălzire cu abur, aparate și mașini de purificare
a aerului, sterilizatoare de aer, instalații de aer
condiționat, aparate de aer condiționat, duze
anti-stropire pentru robinete, instalații pentru
transportul cenușei, automate, căzi de baie, căzi
de baie pentru băi de șezut, fitinguri pentru baie,
instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, bideuri, țevi de cazan (tuburi) pentru
instalațiile de încălzire, cazane, altele decât
componentele mașinilor, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, radiatoare de încălzire centralizată,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, instalații de răcire pentru apă,
instalații de răcire pentru lichide, mașini și
instalații de răcire, instalații și echipamente de

(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, albastru, 
bleu,galben, portocaliu
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răcire, vane (încălzire), aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, aparate și instalații
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
emițătoare pentru irigații cu picurare (fitinguri
pentru irigații), aparate de uscare, aparate
și instalații de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalațiile de încălzire
centralizată, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de aer
condiționat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee domestice, drumuri
de fum pentru cazanele de încălzire, instalații
de tras apa, cenușare pentru cuptoare/cutii de
cenușă pentru cuptoare, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalațiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele mașinilor,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalații de încălzire, instalații de încălzire
(apă)/instalații pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoși, aparate
de încălzire electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, umidificatoare pentru
radiatoarele de încălzire centralizată, hidranți,
aparate pentru hidromasaj, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, aparate de
ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
cazane pentru spălătoriile textile/cazane pentru
spălat, supape pentru controlul nivelului în
rezervoare, brichete cu gaz, generatoare de
microbule pentru băi, instalații de răcire a
laptelui, robinete pentru țevile de apă/robineți
pentru țevile de apă, arzătoare cu petrol, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare)/țevi de
apă pentru instalațiile sanitare, rezervoare de
apă sub presiune, instalații de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), accesorii de
reglare pentru instalațiile și țevile de apă sau
gaz, accesorii de reglare și de siguranță pentru
țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile
de gaz, mașini și aparate de refrigerare,
aparate și instalații de refrigerare, accesorii
de siguranță pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,

instalații pentru saună, cabine de duș, dușuri,
chiuvete, colectoare termice solare (încălzire),
cuptoare solare, băi spa (căzi), cazane cu abur,
altele decât componentele mașinilor, instalații
de generare a aburului, acumulatoare de aburi,
sobe (aparate de încălzire), aparate de clorinare
pentru piscine, robinete pentru țevi și conducte/
robineți pentru țevi și conducte, robinete/robineți,
ventile termostatice (componente ale instalațiilor
de încălzire), vase de toaletă, scaune de toaletă,
toalete portabile, toalete (closete cu apă)/closete
cu apă, cabine pentru băi turcești, portabile,
pisoare ca obiecte sanitare, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă/șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
și instalații pentru dedurizarea apei, instalații
pentru alimentarea cu apă, instalații de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, aparate cu jet de apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele 06,11
(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 de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
și export, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrarea
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, curățarea și repararea
cazanelor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalarea și repararea aparatelor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

903

electrice, instalarea și repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
lucrări de instalație de apă și canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, furnizarea informațiilor
legate de reparații, protecție anticorozivă.

───────

(210) M 2020 05591 (111)172501
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

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

(540)

NOBUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.02.01;
29.01.04

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, imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computer, 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 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, termostate, termostate
FCU, termostate digitale pentru control climatic.
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, aparate și instalații de
aer condiționat, aparate de răcire a aerului,
instalații de aer condiționat, aparate de aer
condiționat, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, instalații de filtrare a aerului, aparate
și mașini de purificare a aerului, aparate
și instalații de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, echipamente de climatizare,
ventilație și încălzire, ventiloconvectoare,
ventiloconvectoare de pardoseală, aparate de
răcire (aere condiționate) respectiv: chillere,
chillere cu absorbție, multisplit, VRF-uri, rooftop-
uri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele 09,11
(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 de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenție de import
și export, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicată, servicii de comerț și servicii

(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: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, curățarea și repararea
cazanelor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
lucrări de instalație de apă și canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, furnizarea informațiilor
legate de reparații, protecție anticorozivă

───────

(210) M 2020 05597 (111)172722
(151) 10/08/2020
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

Colebil

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
02.09.25

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării simptomatologiei biliare, determinate
de insuficiența secretorie biliară, de un exces
alimentar sau de alte afecțiuni ale sistemului
digestiv.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenția sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2020 05598 (111)172723
(151) 10/08/2020
(732) S.C. BIOFARM S.A., STR.

LOGOFATUL TAUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

Anghirol

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.12;
05.11.23; 27.05.01; 27.05.17

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării simptomatologiei biliare, determinate
de insuficienţă secretorie biliară, de un exces
alimentar sau de alte afecţiuni ale sistemului
digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenţia sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────
(591) Culori  revendicate:  verde 

(CMYK#025033)

(591) Culori revendicate: verde (CMYK
#A6CE39, CMYK #007236, CMYK
#5859B), gri
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(210) M 2020 05599 (111)172707
(151) 10/08/2020
(732) FLAGAS S.R.L., STR. ANDREI

MUREȘAN NR. 4, SEDIUL
ADMINISTRATIV, SPAŢIUL NR. 1,
DEMISOL, JUDEŢ OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI,
NR. 11,BL. F1, SC. 3, AP. 26, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

flagas

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

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
combustibili, aditivi non-chimici pentru
combustibili.
9. Staţii electrice de încărcare, pentru maşini.
35. Punerea la un loc, spre beneficiul terţilor, a
unei varietăţi de bunuri (excluzând transportul
acestora) pentru a permite consumatorilor să le
vadă, în mod convenabil şi să le achiziţioneze.
37. Servicii oferite de o staţie de alimentare
pentru vehicule, spălătorie de maşini, servicii
de gresare şi lubrifiere maşini, curăţarea şi
lustruirea autovehiculelor, servicii de montaj şi
vulcanizare de pneuri, servicii de întreţinere şi
reparaţii pentru autovehicule.
43. Servicii de alimentaţie publică, oferite
în cadrul unei staţii de alimentare pentru
autovehicule.

───────

(210) M 2020 05600 (111)172884
(151) 10/08/2020
(732) SOLE DESIGN SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR.
4A, CLADIRE C2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LERETIC

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

clase:
25. Balerini (încălțăminte), saboți (încălțăminte),
cauciucuri (încălțăminte), încălțăminte pentru
antrenament, încălțăminte pentru sport, articole
de încălțăminte, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte de
ploaie, încălțăminte de stradă, încălțăminte
pentru munte, tălpi de încălțăminte, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru bebeluși,
încălțăminte de plajă, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte din vinil, încălțăminte pentru
apă, branțuri pentru încălțăminte, blacheuri
pentru încălțăminte, încălțăminte de sport,
tocuri pentru încălțăminte, încălțăminte de
lucru, curele pentru încălțăminte, bombeuri
de încălţăminte, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), balerini
(încălțăminte de damă), încălțăminte pentru
timpul liber, accesorii metalice pentru
încălțăminte, încălțăminte nu pentru sport,
șosete joase pentru încălțăminte, încălțăminte
cu închidere cu arici, încălțăminte de plajă și
sandale, încălțăminte sport cu talpă ortopedică,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, pantofi de ocazie,
pantofi de stradă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi cu talpă joasă, pantofi

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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comozi pentru activități în timpul liber, accesorii
metalice de protecție pentru pantofi și cizme,
cizme, cizme impermeabile, cizme de iarnă,
cizme de damă, cizme și ghete, cizme cu șireturi,
încălțăminte.
35. Promovarea vânzărilor pentru terți,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicitate exterioară, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbracăminte, publicitate online, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte.

───────

(210) M 2020 05601 (111)172652
(151) 10/08/2020
(732) ND MEDHEALTH SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

medhealth

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, creme cosmetice, deodorant (de uz
uman sau veterinar) și antiperspirante, loțiuni de
uz cosmetic, produse de parfumerie, produse
pentru machiaj, preparate și tratamente pentru

păr, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparate pentru igiena orală,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
produse pentru epilare și bărbierit, săpunuri și
geluri (nu pentru uz medical), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
cosmetice care conţin acid hialuronic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, creme
cu protecție solară, creme hidratante, creme
de scutece (nemedicinale), creme şi loţiuni
cosmetice, exfoliante pentru curățarea pielii, gel
de baie și de duș, geluri de uz cosmetic,
loțiune pentru curățarea tenului, loţiuni de corp,
măşti cosmetice, măşti de frumuseţe, paste de
dinți, seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, uleiuri de uz cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, dezinfectanți
și antiseptice, medicamente, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate
dietetice pentru copii, preparate dietetice și
alimentare, preparate farmaceutice, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, uleiuri
medicinale, vitamine gumate, unguente cu
mentol pentru bebeluşi, unguente antiseptice,
suplimente pe bază de plante, suplimente
nutritive minerale, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, biocide, creme de uz dermatologic,
dropsuri împotriva tusei, geluri antibacteriene,
ovule vaginale, suplimente nutritive.

───────

(591) Culori revendicate: violet, verde, 
negru,violet închis
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(210) M 2020 05602 (111)172653
(151) 10/08/2020
(732) ND MEDHEALTH SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

medhealth

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:violet, negru, violet
închis

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, creme cosmetice, deodorant (de uz
uman sau veterinar) și antiperspirante, loțiuni de
uz cosmetic, produse de parfumerie, produse
pentru machiaj, preparate și tratamente pentru
păr, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparate pentru igiena orală,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
produse pentru epilare și bărbierit, săpunuri și
geluri (nu pentru uz medical), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
cosmetice care conţin acid hialuronic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, creme
cu protecție solară, creme hidratante, creme
de scutece (nemedicinale), creme şi loţiuni
cosmetice, exfoliante pentru curățarea pielii, gel
de baie și de duș, geluri de uz cosmetic,
loțiune pentru curățarea tenului, loţiuni de corp,
măşti cosmetice, măşti de frumuseţe, paste de
dinți, seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, uleiuri de uz cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, dezinfectanți
și antiseptice, medicamente, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate
dietetice pentru copii, preparate dietetice și

alimentare, preparate farmaceutice, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, uleiuri
medicinale, vitamine gumate, unguente cu
mentol pentru bebeluşi, unguente antiseptice,
suplimente pe bază de plante, suplimente
nutritive minerale, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, biocide, creme de uz dermatologic,
dropsuri împotriva tusei, geluri antibacteriene,
ovule vaginale, suplimente nutritive.

───────

(210) M 2020 05604 (111)172778
(151) 10/08/2020
(732) AVANTGARDE STYLING SRL,

CALEA MOLDOVEI NR.15-17,
JUDEŢ BISTRIŢA NASĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

AVANTGARDE AVANTGARDE
STYLING S.R.L.

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inclusiv
servicii de comerţ cu ridicata şi amănuntul,
servicii de agenţii de import-export.

───────
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(210) M 2020 05606 (111)172832
(151) 10/08/2020
(732) LORY FRESH SRL, STR.

METALURGIȘTILOR NR. 12,
CAMERA 1, BLOC 1, SCARA
B, ETAJ 3, AP. 16, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

OAZA DE PROSPEȚIME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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, sucuri, sucuri
carbogazoase, sucuri de legume (băuturi),
băuturi nealcoolice cu suc de legume, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi din fructe și sucuri de fructe, 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,
bere din extract de rădăcini, 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 defructe, 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 potabilă cu vitamine, apă
minerală, suc de fructe concentrat.

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, servicii de comercializare 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, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătura cu bere,
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, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură
cu sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata în legătură cu băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi răcoritoare cu conținut caloric scăzut,
bere din extract de rădăcini, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata în legătură cu 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, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură
cu băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe nealcoolice, servicii de magazin fizic
sau online de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata în legătură cu siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe  utilizate  la  prepararea  băuturilor,  servicii 
de magazin fizic sau online de comercializare 
cu amănuntul şi/ sau cu ridicata în legătură 
cu   extracte   pentru    prepararea     băuturilor,
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40. Tratarea materialelor, procesarea
alimentelor, zdrobirea fructelor, servicii de
producție de must pentru alții.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, Servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge,
self-service restaurant, snack-bar, asigurarea
facilităților de camping, închiriere de corturi,
servicii de bucătar personal.

───────

(210) M 2020 05613 (111)172534
(151) 10/08/2020
(732) YOLCU 360 BİLİŞİM

DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ
TURİZM VE İÇ VE DIŞ Tİ
CARET LİMİTED ŞİRKETİ, STR.
SAHRAYI CEDIT, HALK SK. 31-1,
KADIKÖY, İSTANBUL, 34734,
TURCIA

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

(540)

YOLCU360
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport de persoane și de produse pe
cale terestră, aeriană și maritimă, servicii de
închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de ambarcațiuni, închirierea de aeronave,
organizarea tururilor (transport), rezervări pentru
călătorii, emitere de bilete de călătorie, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de parcare, închiriere de garaje, servicii de
depozitare a ambarcaţiunilor, operațiuni de
salvare (transport), servicii de recuperare pentru
vehicule (transport).

───────

(210) M 2020 05615 (111)172502
(151) 10/08/2020
(732) MIHAI ZGARDAN, STR. EUGEN

LOVINESCU NR. 11, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
SORANA-ANDRADA ZGARDAN,
STR. EUGEN LOVINESCU NR.
11, AP. 1, JUD. CLUJ , CLUJ-
NAPOCA , CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ZOHO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Rafturi de depozitare mobile (mobilier),
unități de mobilier, mobilier integrat, birouri,
mobilier școlar, scrinuri (mobilier), paravane
despărțitoare (mobilier), mese de toaletă
(mobilier), etajere pentru biblioteci, mese
(mobilier), mobilier transformabil, unități de
colț (mobilier), mese consolă, suporturi pentru
haine (mobilier), mobilier combinat, polițe
(mobilier), unități pentru perete (mobilier),
mobilă și mobilier, paturi, așternuturi, saltele și
perne, accesorii de interior pentru garderobe
respectiv: agăţători pentru haine/agăţători pentru
îmbrăcăminte, cârlige de agăţat, nemetalice/
cârlige, nemetalice, pentru suporturile de haine,
cuiere, huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
dulapuri, dulapuri pentru haine, dulapuri
încastrate, dulapuri pentru baie, dulapuri de
bucătărie, dulapuri pentru dormitor, rechizite de
birou (mobilier), bănci (mobile), tăblii masă,
sertare (piese de mobilier), mese de toaletă,
comode, elemente de mobilier, canapele (care
sunt extensibile), pereți despărțitori (mobilier),
unități de mobilier pentru bucătării, plăci frontale
de dulapuri, picioare de scaun, picioare de masă,
picioare pentru mobilă, ghidaje (dispozitive de
culisare) pentru sertare (articole metalice pentru
mobilier), seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, standuri
pentru ziare, mobilă de toaletă pentru lavoare,
mobilier baie, mobilier realizat din șipci, mobilier

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 mineral, 
apă potabilă cu vitamine.
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adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
module mobile de bar (mobilier), mobilă cu pat
încorporat, mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier din lemn, mobilier din materiale plastice,
mobilier din piele, mobilier din ratan, mobilier din
înlocuitori ai lemnului, mobilier de baie modular,
mobilier pentru copii, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru dormitor, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier de baie, mobilier de interior,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
de bucătărie, mobilier pentru cantine, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
cameră de zi, mobile de birou, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier de uz industrial,
mobilier încastrat, panouri de expunere sub
formă de mobilier, panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, panouri separatoare (mobilier),
panouri de mobilier, panouri pentru partea din
spate (piese de mobilier), panouri sub formă de
mobilier, plăci frontale pentru sertare, obloane
de interior, piedestaluri (mobilier), șezlonguri
pentru transatlantice, scaune de birou, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, extensii
pentru mese, protecții pentru mobilier, etajere de
birou, rafturi modulare (mobilier), rafturi pentru
depozitare, mobilier cu rafturi pentru perete,
rafturi sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese
de mobilier pentru copii, rafturi de depozitare
(mobilier), etajere pentru încălțăminte, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, birouri și
mese, scaune ergonomice, scaune, scaune
pentru săli de mese, scaune cu ax, scaune
pliante, scaune ca mobilier de birou, taburete,
muluri pentru mobilier (ornamente), mese de
bucătărie, mese de conferință, mese pentru săli
de mese, măsuțe, dulapuri cu vitrină, corpuri de
bucătărie, dulapuri pentru veselă, mobilier, piese
de mobilier.
27. Preşuri, carpete, covoare.
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.
37. Servicii de construcţii civile.

(210) M 2020 05619 (111)172708
(151) 11/08/2020
(732) PROFI PARTY RENTALS SRL,

STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 9,
JUD. VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
PARTIZAN GRILL HOUSE

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05620 (111)172718
(151) 11/08/2020
(732) SC WINNERS EFENDI MARKETS

SRL, SOSEAUA OLTENITEI NR.
162, CAMERA 1, BLOC 3, SCARA
4, ETAJ 10, AP. 157, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
KASAPEFENDI

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

───────
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(210) M 2020 05622 (111)172503
(151) 11/08/2020
(732) REGATA SRL, STR.

LAMINORULUI NR. 65, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Regata

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.01; 29.01.12

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

35.  Servicii de comercializare, servicii de
vânzare, servicii de agenții de import-
export, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare și de informare
a consumatorilor, servicii de intermediere
comercială, servicii de comandă pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,
inclusiv online în legătură cu articole de
construcție, de bricolaj și de grădină, precum
și alte bunuri de consum pentru domeniul
bricolajului, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata, inclusiv online în legătură cu
aparate electrocasnice și electronice, sisteme
de iluminat, dispozitive pentru tehnologia
informației, dispozitive pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea datelor sonore
și a datelor de imagine, servicii de vânzare
prin corespondență online sau prin cataloage
de vânzare în legătură cu articole de
construcție, de bricolaj și de grădină, precum
și alte bunuri de consum pentru domeniul
bricolajului, regruparea în avantajul terților a

produselor diverse (cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le cumpere comod,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prelucrarea computerizată a comenzilor de
achiziție online, consultanță și informare în
legătură cu serviciile menționate anterior.

───────

(210) M 2020 05626 (111)172504
(151) 11/08/2020
(732) BETACONS COMPANY SRL, STR.

MIHAI BRAVU NR. 246, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(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

(540)

WEGLOO Glamping
under 5 million stars

(531) Clasificare Viena: 07.01.21; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

clase:
43. Servicii de cazare temporară în spaţii special
amenajate, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare de
informații pe internet despre cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru,
albastru

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05634 (111)172505
(151) 12/08/2020
(732) REGIA AUTONOMA

ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT, STR.
MOLIERE JEAN BAPTISTE NR.
6 - 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011964, ROMANIA

(540)

Sala Palatului

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05635 (111)172835
(151) 12/08/2020
(732) CARINA-ELENA OLTEANU,

BLD. UNIRII NR. 61, BL. F3, SC.
5, AP. 117, ET. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KARINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de club (divertisment), servicii de
divertisment, servicii de discotecă, servicii de
compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertiment), furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, publicarea de texte
muzicale, servicii de studiouri de înregistrare,

furnizarea facilităţilor de recreere, compunerea
de melodii, divertisment de televiziune,
subtitrare, traducere, meditaţii, scrierea de texte,
altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 05636 (111)172506
(151) 12/08/2020
(732) VYLYOTYS SRL, TARGOVISTE

NR. 4, BL. 37, SC. B, AP. 24,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, APT. 2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

R Store Design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
09.05.01

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

25. Îmbrăcăminte.
35. Publicitate, marketing şi servicii de comerţ
online şi offline cu produse de îmbrăcăminte.

───────

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05637 (111)172435
(151) 12/08/2020
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

(540)

optimart crema
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme cosmetice.

───────

(210) M 2020 05645 (111)172842
(151) 12/08/2020
(732) SMART OPENING SRL, STR.

DUMITRU BUZDUN NR. 2,
LOC. CORABIA, JUDEȚUL OLT,
CORABIA, OLT, ROMANIA

(540)

EUROPAN PROD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum, sticlă pentru construcţii.

───────

(210) M 2020 05646 (111)172507
(151) 12/08/2020
(732) HAIRITAGE STYLE SRL, STR. AV.

PROTOPOPESCU NR. 11, BL. C1,
AP. 48, ET. 11, SECTOR 1
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
011725, ROMANIA

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

(540)

Hairitage Style

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.24

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

44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni.

───────

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.  1, 
BL. I2,  SC. A,  PARTER,  AP.1, 
JUDEŢ  TULCEA,  TULCEA,
TULCEA, 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 05647 (111)172782
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, 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)

Yacht EXPERT

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

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broșuri tipărite, articole de
papetărie şi materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărţi şi ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de adiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu

ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi,
broșuri tipărite, articole de papetărie şi
materiale educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────
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(210) M 2020 05648 (111)172508
(151) 12/08/2020
(732) MOON RESORT SRL, SOSEAUA

BUCURESTI NORD NR. 10B,
CAMERA 3, CORP B2, SCARA
A, ET. 3, AP. 444, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, 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)

moon resort

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 26.03.23

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

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
camere, rezervări de hotel pentru terți, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 05654 (111)172783
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, 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)

Cargo&Bus

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărți, broșuri tipărite, articole de
papetarie și materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărți și ziare, furnizarea

43. Cazare temporară, hoteluri, servicii de
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de închiriere de
camere (cazare temporară), închirieri de spații
de cazare temporară, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, furnizare de servicii
de rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
rezervări de hoteluri, rezervări la hoteluri,
informații cu privire la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul și
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul și prin intermediul
rețelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărți,
broșuri tipărite, articole de papetarie și
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie TV prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărți și reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 05655 (111)172784
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, 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)

MotorXpert

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărți, broșuri tipărite, articole de
papetarie și materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărți și ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul și
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul și prin intermediul

(591) Culori revendicate: galben, negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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rețelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărți,
broșuri tipărite, articole de papetarie și
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie TV prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărți și reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 05671 (111)172714
(151) 12/08/2020
(732) ANIMAL VETER S.R.L., STR.

STEJARULUI NR. 33, JUDETUL
TULCEA, BABADAG, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

ANIMAL VETER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.01.08; 03.01.06; 05.03.13

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.
44. Îngrijire de animale de companie, curățarea
animalelor de companie, perierea animalelor de
companie, saloane de îngrijire pentru animale
de companie, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea animalelor de companie, servicii
de îmbăiere pentru animale de companie,
servicii prestate de saloane de frumusețe pentru
animale de companie, asistență medicală pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis,
albastru
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(210) M 2020 05674 (111)172645
(151) 12/08/2020
(732) S.C. ANNABELLA S.R.L., STR.

BARAJULUI NR. 52, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

gust de acasă O marcă
a brandului Annabella

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

clase:
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de curte
şi vânat, produse din carne, mezeluri, intestine 
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,extracte 
din  carne,  gelatină,  conserve  din  carne, 
conserve  de  peşte,  salate  cu peşte,  înlocuitori 
de  carne  pe  bază  de  legume,  fructe  şi 
legume conservate, congelate, coapte, uscate 
şi fierte, amestecuri de legume deshidratate, 
fructe confiate,  fructe  glazurate,  jeleuri, 
dulceţuri, compoturi,  gemuri,  marmeladă, 
magiun, murături,  zacuscă,  suc  de  tomate 
pentru gătit, paste de tomate, porumb dulce,
procesat, suc de lămâie de uz culinar, chipsuri 
de  cartofi,  fulgi  de  cartofi,  chipsuri  de  
legume,  flori  comestibile,  preparate,  ciuperci 
conservate,  trufe,  conservate,  boabe  de soia, 
conservate,  alimentare,  linte,  conservată, 
sucuri vegetale pentru  gătit,  salate  vegetale, 

preparate  pentru  supă  vegetală,  amestecuri 
de  legume  pentru  supe,  amestecuri  de 
legume  pentru  ciorbe,  chipsuri  din  fructe, 
chipsuri  din  legume,  chipsuri din  cereale, 
amestecuri  de  fructe  uscate,  amestecuri  de 
fructe  şi  nuci  preparate, nuci  preparate,  nuci 
procesate,  caju  preparat,  caju  procesat, 
arahide  procesate, arahide  prăjite,  arahide 
glazurate,  nuci glazurate,  seminţe  comestibile 
glazurate,  alune glazurate,  unt  de  arahide, 
stafide, curmale procesate, fructe cristalizate, 
migdale măcinate,  alune  prăjite,  alune  sărate 
preparate, arahide preparate, fulgi de nucă de
cocos, nuci de cocos uscate, praf de nucă de 
cocos,  seminţe  de  floarea-soarelui procesate, 
seminţe de floarea-soarelui,preparate, produse 
din fructe uscate, seminţe dedovleac preparate, 
seminţe  de  dovleac  procesate,  fructe 
caramelizate,  nuci Macadamia  preparate,  nuci 
Macadamia procesate,  smochine  preparate, 
curmale  preparate,  curmale  confiate,  fistic 
preparat, fistic procesat, miez de nucă preparat,
alune  preparate,  alune  procesate,  alune  de 
pădure  procesate,  alune  de  pădure
preparate,  migdale  preparate,  migdale
procesate, fructe cu coajă lignificată procesate,
gustări  pe  bază  de  seminţe  comestibile 
procesate şi/sau preparate, gustăripe bază de 
alune,  arahide,  fistic,  curmale,  nuci,  stafide, 
migdale  procesate  şi/sau preparate,  gustări 
constând  în  amestecuri  de  fructe 
uscate/deshidratate  şi  nuci, stafide,  alune, 
arahide,  migdale,  fistic,  fructe  deshidratate, 
paste  vegetale tartinabile,  unt  de  nucă  de 
cocos,  creme tartinabile  vegetale,  batoane  pe 
bază  de  nuci  şi seminţe,  ouă,  feluri  de 
mâncăruri  pe  bază  de  ouă,  lapte  şi  produse 
lactate,  brânză, unt,  sana,  chefir,  lapte  bătut, 
iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână, frişcă,
frişcă vegetală, băutură din lapte şi fructe (milk 
shake),  substituenţi  de  lapte,  lapte  de nucă  de 
cocos, lapte de soia, lapte de migdale, lapte 
de  arahide,  uleiuri  şi grăsimi  comestibile, 
supe,  baze  de  supă,  feluri de  mâncăruri 
preparate  care  conţin  în  principal carne, 
produse din soia, înlocuitori de carne pe bază 
de  soia,  aperitive congelate  preambalate 
constand în principal din fructe de mare, feluri 
de mâncăruripe bază de peşte şi/sau fructe de
mare, produse din peşte preparate, pentru
consum  uman,  icre  de  peşte,  preparate,  icre 
de  peşte,  procesate,  antreuri  pe   bază   de
legume, feluri de  mâncăruri  gătite constând  în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

919

principal  din  legume,  produse  din legume 
preparate, feluri  de mâncăruri  gătite pe bază 
de carne, conserve de carne preparată sau 
produse  din  carne  cu  legume,  feluri  de 
mâncăruri în conservă, alimente gătite pe bază 
de  legume,  alimente  gătite  pe  bază  de  carne, 
gustări  pe  bază de  carne,  paste  tartinabile 
vegetale, polen preparat pentru alimentaţie,
tahini, pastă tartinabilă de alune, pastă tartinabilă
de arahide.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrișcă procesată, arpacaș procesat, feluri
de  mâncare  bazate  în  special  pe  orez,  paste 
făinoase  şi  tăiţei, tapioca  şi  sago,  făină  şi 
preparate din cereale, paste făinoase,
macaroane,  produse  expandate  din  cereale,
produse  expandate  din  cereale  și glazurate, 
produse  extrudate  din  cereale,  produse  pe 
bază  de  orez  pentru  consum  uman,  produse 
pe bază de ovăz pentru consum uman, cereale 
pentru  micul  dejun,  fulgi de  porumb,  fulgi  de 
ovăz,  batoane  cu  cereale,  batoane 
energizante,  batoane  cu  musli,  gustări  pe 
bază de musli, pizza, sandvişuri, produse de 
brutărie, amestecuri  pentru  pâine,  amestecuri 
pentru produse  de  brutărie,  amestecuri  pentru 
produse de  cofetărie,  pâine,  pesmet,  griş, 
covrigei,  covrigi,  sticks-uri,  grisine,  cornuri,
clătite,  cornuri  cu  diverse  umpluturi  (produse 
de  patiserie), produse de patiserie şi produse 
de  cofetărie,  produse  de  cofetărie pentru 
decorarea  pomilor  de  Crăciun,  iaurt îngheţat 
(produse de cofetărie îngheţate),aluaturi, foi de 
plăcintă,  brioşe,  foietaje,  plăcintă, ciocolată, 
tablete  de  ciocolată  (dulciuri),  dulciuri
(bomboane), marţipan, drajeuri conținând alune,
drajeuri conţinând stafide, drajeuri conţinând
migdale, drajeuri conţinând arahide, fructe trase
în ciocolată (bomboane), batoane dulci, pastă de
susan,  turte  de  orez,  caramele  (bomboane), 
floricele  de  porumb,  floricele  de porumb 
pentru  preparare  la  cuptorul  cu microunde, 
jeleuri  din  fructe  (dulciuri),  bomboane (dulciuri), 
praline, popcorn, îndulcitori naturali, migdale cu 
zahăr,  gustări  din  porumb,  drajeuri  de  fructe
(produse  de  cofetărie),  batoane  din  seminţe 
(produse  de  cofetărie),  turtă  dulce,  vafe,
napolitane, biscuiţi, cozonac, creme tartinabile 
(pe  bază  de  ciocolată),  îngheţată  și  produse 
din  îngheţată,  şerbeturi  şi alte  glazuri 
comestibile, halva, nuga, rulade, miniprăjituri,
budinci,  cornuleţe,  rahat, zahăr,  înlocuitori  de

zahăr, gumă de mestecat, miere şi produse din 
miere,  creme  instant  pentru  prăjituri, 
decoraţiuni  pentru  prăjituri, băuturi  gata 
preparate pe bază de  cafea, băuturi  pe bază 
de  cacao  sau  ciocolată, băuturi  pe  bază  de 
ceai  (nemedicamentoase),  topinguri  pentru 
prăjituri, siropuri  pentru  cafea,  glazuri  dulci, 
umpluturi pe bază de ciocolată pentru prăjituri şi
plăcintă, melasă, drojdie, praf de copt, agenţi de
dospire, sare, condimente, ierburi conservate,
muştar, piper, oţet, sosuri şi alte  (condimente), 
maioneză, mirodenii,  arome alimentare (altele 
decât  uleiurile  esenţiale), gheaţă  (apa 
îngheţată).
31. Alimente și băuturi pentru animale,
fructe, proaspete, legume, proaspete,  nuci
neprocesate,  zarzavaturi  proaspete,  ciuperci, 
proaspete,  trufe, proaspete,  ierburi  de  grădină, 
proaspete,  fructe  cu  coaja  lemnoasă, 
proaspete.
32. Bere și produse din bere, băuturi non-
alcoolice aromatizate cu ceai, băuturi non-
alcoolice  aromatizate  cu  cafea,  băuturi 
non-alcoolice aromatizate  cu  cacao,  băuturi 
non-alcoolice din aloe vera, sucuri din fructe, 
sucuri din  legume,  nectaruri  din fructe, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, 
băuturi  nealcoolice  pe  bază  de miere,  siropuri 
pentru băuturi, smoothie-uri, șerbeturi, extracte 
de  fructe  nealcoolice,  must, băuturi 
non-alcoolice  din  fructe  uscate,  cidru 
nealcoolic,  băuturi  pentru  sportivi, aperitive, 
nealcoolice,  esenţe  nonalcoolice pentru 
fabricarea băuturilor, cvas, limonade.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea  afacerilor,  lucrări  de  birou, 
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game  variate  de  produse  și  anume:  carne  și 
produse din carne, peşte și  produse din pește, 
păsări  şi  vânat,  extracte  din  carne,  fructe  şi 
legume conservate, congelate,uscate şi fierte, 
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, înlocuitori de 
produse  lactate,  uleiuri  şi  grăsimi  comestibile, 
cafea,  ceai, cacao,  înlocuitori  de  cafea,  orez, 
paste făinoase şi taieţei, tapioca şi sago, făină şi
preparate  din  cereale,  pâine,  produse  de 
patiserie  şi  cofetărie,  produse  de brutărie, 
dulciuri,  ciocolată,  îngheţată,  serbeturi, 
îngheţate comestibile,  zahăr,  miere, sirop de 
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───────

(210) M 2020 05675 (111)172801
(151) 13/08/2020
(732) YONGO DESIGN S.R.L., STR.

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

(540)

YONGO
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;

15.09.10

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

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, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
perne antirostogolire pentru bebeluşi, fotolii,
saltele pentru schimbarea bebeluşilor, agăţători
pentru genţi, nemetalice, coşuri de pâine
pentru brutari, bambus, perdele din bambus,
butoaie, nemetalice, coşuri, nemetalice, coşuri
pentru copii / leagăne, bare de sprijin
pentru căzi, nemetalice, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi /
culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de

melasă,  drojdie,  praf  de  copt,  sare, 
condimente,   maioneză,   mirodenii,   plante 
aromatice  conservate,  oţet,  sosuri  şi  alte 
condimente,  gheaţă  (apă  îngheţată),  diverse
produse  alimentare,  produse  alimentare 
reparate  şi  semipreparate,  produse alimentare 
congelate,  produse  agricole,  de  acvacultură, 
brute şi neprelucrate, cereale şi seminţe crude 
şi  neprocesate,  fructe  şi  legume  proaspete, 
plantearomatice proaspete, hrană şi băuturi 
pentru animale,  malţ,  bere,  băuturi 
nealcoolice,  ape minerale  şi  carbogazoase, 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparatenealcoolice pentru fabricarea 
băuturilor, băuturi alcoolice, preparate alcoolice 
pentru  fabricarea  băuturilor, (cu  excepţia 
transportului  lor) permiţând  consumatorilor să 
le  vadă  şi  să  le  cumpere  comod,  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, alcataloagelor cu comandă prin poştă 
sau  prin  mijloace  electronice,  de  exemplu 
prinintermediul  site-urilor  web,  aplicaţiilor  de
calculator sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii  de  comerţ  de  produse  oferite  de 
magazine, servicii de comerţ deproduse oferite 
de  supermarket-uri,  servicii  de  comerţ  de 
produse oferite  de  hypermarket-uri, servicii de 
comerţ  şi  de informare  a  consumatorilor, 
organizarea detârguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale  sau  publicitare,  prezentarea 
produselor  în  mediile  de comunicare,  în 
scopuri  de  comercializare  cu amănuntul, 
servicii  de  promovare  a  produselor  in scopul 
vânzării.

(591) Culori revendicate: verde, albastru, 
roz,portocaliu, galben, alb, negru
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sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobile, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri din
plastic pentru sigilarea pungilor, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, console, containere,
nemetalice (depozitare, transport), corali, dopuri
de plută pentru sticle, dopuri de plută, fildeş
vegetal, portmantouri, pătuţuri pentru copii,
tejghele (mese), huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textile, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobile,
dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi), nemetalice /
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobile,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, picioare
pentru mobile, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic / statuete din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru dosare,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,

mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă / elemente despărţitoare
din lemn pentru mobile, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobile, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale /
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
mobilă gonflabilă, organizatoare pentru bijuterii,
cuşti pentru animalele de gospodărie, panouri
de agăţat cheile, butoane rotative, nemetalice,
etichete din plastic, scări din lemn sau
plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre, picioare
pentru mobile, cutii de scrisori, nu din metal
sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi de
încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea cărnii,
dulapuri pentru medicamente, spumă de mare,
plăci de oglindă, oglinzi (lupe), scări mobile
pentru îmbarcare, nemetalice, pentru pasageri,
elemente mobile (decoraţiuni), geamanduri
de legare, nemetalice, landouri moses,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri / suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
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lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie / bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune / bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi (nemetalice),
vitrine (mobilă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit / saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, bare
pentru fixarea mochetei pe trepte, birouri de
lucrat în picioare, suporturi pentru maşinile de
calculat, statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, dozatoare
de prosoape, fixe, nemetalice / dozatoare
de prosoape, nemetalice, fixe, suporturi
de prosoape (mobilă), paleţi de transport,
nemetalici, tăvi, nemetalice, cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare a mortarului,
mese de scris / rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele

maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de haine,
suporturi pentru lavoare (mobilă), împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut / rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile / covoare
pentru automobile, covoare / carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material 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.

───────

(210) M 2020 05677 (111)172509
(151) 13/08/2020
(732) RADU COSTIN MARGA, ALEEA

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

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

(540)

TRIDENT TRIATHLON TEAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educație oferite de un club sportiv.

───────
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(210) M 2020 05679 (111)172710
(151) 13/08/2020
(732) SC. ECOGREEN CONSTRUCT

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

(540)

ECOGREEN
preocupați de viitor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.05.20

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

───────

(210) M 2020 05690 (111)172510
(151) 13/08/2020
(732) IONUT-COSMIN RUICAN, BD.

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

(540)

MAINSTAGE PRODUCTION

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

(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.

───────

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

(591) Culori revendicate: roz (HEX 
#E71D73),  mov (HEX #951B81), 
albastru (HEX#36A9E1)
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(210) M 2020 05692 (111)172511
(151) 13/08/2020
(732) PRO EKN SOFTWARE SRL,

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

(540)

HesyMed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 05698 (111)172802
(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, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

H hänne Products
for life. Your Life!

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

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

(591) Culori revendicate: roșu, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în prealabil, duşuri vândute sub formă de
seturi, accesorii de pulverizare (componente de
instalaţii de duş), supape de control pentru
duşuri (accesorii pentru instalaţii), capete de
duş cu funcţie de economisire a apei, robinete
de duş cu închidere automată şi cu comandă
electronică, dispozitive de pulverizat pentru duş
(accesorii pentru instalaţii de apă), capete de
duş care constituie componente ale instalaţiilor
de alimentare cu apă, căzi, căzi de duş, căzi cu
hidromasaj.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, administrarea afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de import de echipamente şi materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

(210) M 2020 05705 (111)172512
(151) 13/08/2020
(732) TARABA PE NET SRL, CALEA

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

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

(540)

KNOCKER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănușile de golf), articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), costume de
baie.
28. Mingi pentru sport, trambuline pentru sport,
echipamente pentru sport, articole de sport,
plase (articole de sport), sulițe (articole de sport),
trambuline (articole de sport), sănii (articole
de sport), mingi gonflabile pentru sport, sănii
skeleton (articole sport), echipament sportiv
de jucărie, crose putter (aparate sportive),
garduri (pentru piste sportive), mingi pentru
practicarea sporturilor, mănuși confecționate
special pentru sport, genți adaptate articolelor
de sport, măști de față pentru sport, fluturași
(pentru sporturi cu racheta), genți adaptate
special pentru echipamente sport, steaguri de
golf (articole de sport), protecții pentru brațe
adaptate pentru activități sportive, protecții de
coate pentru skateboard (articole sportive),
articole de camuflare pentru vânătoare (articole
de sport), bazine de înot (articole de joacă sau de
sport), jucării, jocuri și articole de joacă, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, jocuri sportive,
crose de golf, genți de golf, crose de golf, articole
pentru practicarea golfului, suporturi pentru
mingi de golf, mânere de crose de golf, mânere
pentru crose de golf, crose de golf tip putter, huse
pentru capetele croselor de golf, mingi de tenis,
fileuri pentru tenis, rachete de tenis, mese pentru
tenis de masă, stâlpi pentru tenis (echipament
sportiv), genți de tenis adaptate pentru rachete,
rachete de tenis pe platformă (padel), mingi
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de volei, plase pentru volei, stâlpi pentru volei,
echipament pentru volei, antene pentru plase
de volei, stâlpi de fileu de volei, mănuși de
fotbal, porți pentru fotbal, genunchiere pentru
fotbal, mingi de fotbal, echipament pentru fotbal,
plase de baschet, coșuri de baschet, mingi de
baschet, inele pentru coșuri de baschet, panouri
de baschet din sticlă, jocuri de baschet de masă,
jocuri de baschet de tip arcade, protecție de
deget pentru baschet, trepte pentru aerobic,
aparate cu pedale pentru aerobic, aeromodele
(jucării), giroscoape și stabilizatoare de zbor
pentru aeromodele, protecții de încheieturi
pentru atletism, apărători de tibie pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protectoare
abdomen pentru atletism, garduri folosite la
atletism, scripeți-blocători (echipamente pentru
alpinism), perne de antrenament pentru arte
marțiale, veste de protecție pentru arte marțiale,
echipament de antrenament în arte marțiale,
mingi de antrenament, biciclete statice de
antrenament, aparate de antrenament eliptice,
dispozitive pentru antrenament de golf, taburete
pentru antrenament în gimnastică, greutăți cu
mânere pentru antrenament, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), accesorii pentru
antrenamentul de golf, role pentru biciclete fixe
de antrenament, parașute de rezistență pentru
antrenament fizic, suporturi pentru mingea
de baseball, pentru antrenamente, manechine
pentru blocaje, pentru antrenamente de fotbal
american, dispozitive de ricoșare pentru pucuri
la antrenamente de hochei, covorașe de
antrenament de putting pentru golf (instrumente
de golf), aparate utilizate la antrenamentul pentru
jocul de rugby (echipament sportiv), machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, fluturași
(badminton), rachete de badminton, fileuri pentru
badminton, stâlpi pentru badminton, echipament
de badminton, huse adaptate pentru rachete
de badminton, tacuri de biliard, mănuși de box,
saci de box, ringuri de box, jucării pentru boxat,
saci de box gonflabili, sănii bob, boburi (aparate
sportive), bowling (jocuri), genți de bowling,
mingi de bowling, genți de bowling (adaptate),
huse adaptate pentru bile de bowling, sisteme
de întoarcere pentru bile de bowling, cai cu
mânere (pentru gimnastică), genunchiere de uz
sportiv pentru ciclism, aparate pentru culturism,
aparate pentru culturism (exerciții fizice), aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, mingi de fotbal
american, mănuși pentru fotbal american, cotiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
fotbal   american,  mese  pentru  fotbal  de 
masă,bănci pentru gimnastică,   bârne   (pentru

gimnastică),    trambuline  (pentru  gimnastică), 
bastoane  pentru gimnastică,  inele  pentru 
gimnastică,  mingi  pentru gimnastică, aparate  
de  gimnastică, articole de  gimnastică, coarde
pentru  gimnastică  ritmică,  articole  de 
gimnastică  și de sport, aparate de gimnastică 
portabile  de  uz  casnic,  panglici special 
adaptate  pentru  gimnastică  ritmică, haltere, 
haltere  (pentru  ridicarea  greutăților), haltere 
pentru ridicare de greutăți, bare pentruhaltere 
pentru ridicare de greutăți, echipament pentru 
înot,  centuri  de  înot,  colaci  de  înot,  veste
pentru înot, labe pentru înot, aripioare pentru
înot, mănuși pentru înot, labe pentru înotători,
plute gonflabile pentru înot, echipamente de
plutire pentru înot, colaci pentru scăldat și înot,
articole de înot pentru menținerea corpului la
suprafața apei, pentru uz recreativ, articole de
înot sau scăldat pentru menținerea corpului la
suprafața apei, mănuși pentru karate, apărători
pentru lovituri de karate, apărători cu ținte pentru
karate, apărători de tibie pentru karate, mănuși
pentru lupte, parașute pentru parapantism,
accesorii de protecție pentru coate pentru
practicarea patinajului, protecții de lame pentru
ghete de patinaj pe gheață, harpoane pentru
pescuit, gute de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit,  lansete de  pescuit,  plute 
pentru pescuit, momeală pentru pescuit, plute 
de  pescuit,  cârlige  de  pescuit,  genți de  pescuit, 
strune  pentru  pescuit,  echipament  de pescuit, 
articole  de  pescuit,  accesorii  de  pescuit,
mincioguri de pescuit, nade pentru pescuit,
hamuri pentru pescuit, momeală artificială de
pescuit, monturi paternoster pentru pescuit, genți
adaptate pentru pescuit, harpoane folosite la
pescuit, juvelnice (unelte de pescuit), senzori
de mușcătură (pescuit), vârtejuri (unelte de
pescuit), momeală de pescuit (sintetic), mingi
de polo, crose de polo, mingi de polo de apă,
popice, mașini pentru jocul cu popice, seturi de
popice pentru profesioniști, mănuși pentru jocul
cu popice, instalații și aparate pentru jocul de
popice, patine cu role în linie, role pentru plăci de
skateboard, măști de scrimă, mănuși de scrimă,
arme de scrimă, florete de scrimă, echipament
pentru scrimă, spade de scrimă, săbii (arme
de scrimă), genți adaptate pentru păstrarea
echipamentului pentru scrimă, măști de protecție
pentru față folosite în scrimă, șah (jocuri), table
de șah, schiuri, schiuri nautice, schiuri alpine,
bețe de schi, legături de schi, opritori de schi,
canturi de schiuri, mănuși de schi nautic, protecții
pentru tălpi de schiuri, arcuri de tir, arcuri pentru
tir, materiale pentru tir cu arcul, ținte pentru tir
cu arcul, mănuși de protecție (mănuși pentru tir
cu arcul),  arcuri  de vânătoare, ținte false pentru
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───────

(210) M 2020 05708 (111)172605
(151) 13/08/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

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

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

(540)

LARTIST

(531) Clasificare Viena: 22.01.15; 27.05.02;
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, cosmetice pentru faţă, corp
şi păr, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice, apă
micelară, apă de colonie, machiaj, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, şerveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, coloranţi
cosmetici, paste de dinţi nemedicinale, geluri de
albire a dinţilor, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, parfumuri, uleiuri esenţiale/
uleiuri eterice, esenţe eterice, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, baze pentru
parfumuri, odorizante, beţişoare parfumate,
deodorante de uz uman, antiperspirante
(articole de toaletă), astringente pentru scopuri
cosmetice, solvenţi pe bază de alcool utilizaţi

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..
44. Servicii de viticultură, consultaţă în domeniul
viticulturii, servicii de saloane de înfrumuseţare.

───────

(210) M 2020 05710 (111)172715
(151) 13/08/2020
(732) SC LUARA CENTER SRL, SOS.

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

(540)

Lym3Ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice.

───────

vânătoare, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
articole  și  echipamente  pentru  vânătoare  și
pescuit, ținte pentru uz sportiv, aparate pentru
antrenament sportiv, protecții pentru brațe pentru
patinaj, manșete de protecție pentru încheietura
mâinii pentru patinaj, genunchiere de uz sportiv
pentru patinaj, mese de biliard, bile de biliard.

ca produse de curăţare, măşti de înfrumuseţare,
plasturi  cu  gel  pentru  ochi  utilizaţi  în  scopuri 
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
cele pentru scopuri medicale, lumânări de
masaj pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice.
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(210) M 2020 05712 (111)172513
(151) 13/08/2020
(732) HOLCIM (ROMANIA) SA, CALEA

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

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

(540)

Rollodur

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

preparate chimice pentru impermeabilizarea
cimentului, cu excepția vopselelor și uleiurilor,
acceleratori pentru întărirea betonului, aditivi
pentru beton, paste (adezivi) pentru beton,
inhibitori pentru beton.

37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, informații în domeniul construcțiilor,
servicii de construcții de clădiri, supraveghere
a lucrărilor de construcții, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, reparații clădiri,
reparații în construcții, reparații de construcții,
reparații și întreținere de clădiri, reparații și
renovări de clădiri, lucrări de reparații în
construcții, întreținere și reparații de sisteme
de conducte, servicii de consiliere cu privire la
reparațiile la clădiri.

───────

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale de
construcție din beton, materiale de armare
nemetalice pentru construcție, beton, ciment,
mortar, ipsos, materiale agregate folosite la
beton, materiale țesute (nemetalice) pentru
beton, beton pentru turnare, stâlpi din beton,
cărămizi de beton, mortar pentru echilibrarea
betonului, beton gata amestecat turnat pe
șantier, stâlpi din beton ca materiale de
construcție, beton industrial folosit la lucrările
de construcții civile, beton autonivelant destinat
utilizării la construcția de clădiri, materiale de
construcții din beton armat cu materiale plastice
și fibră de sticlă, beton pentru monumente,
betoane  armate  și  nearmate,  ciment  pentru 
construcții.
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(210) M 2020 05724 (111)172680
(151) 14/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

CODRU Imperium
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere.

───────

(210) M 2020 05726 (111)172514
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

COMPANY SRL, BD. ALEXANDRU
LĂPUŞNEANU NR. 104, BL. C,
ETAJ ŞI PARTER, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DIPLOMATIC event center

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12

clase:
43. Servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, închiriere de săli (spaţii) pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 05728 (111)172515
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

COMPANY SRL, BD. ALEXANDRU
LĂPUŞNEANU NR. 104, BL. C,
ETAJ ŞI PARTER, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Oro RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 27.05.02;
27.05.11; 26.01.18; 29.01.02

clase:
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, organizare de banchete (alimente
şi băuturi), servire de alimente și băuturi

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

(591) Culori revendicate: galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în restaurante și baruri, închiriere de săli
(spaţii) pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
organizare de recepții pentru nunți (spații).

───────

(210) M 2020 05730 (111)172608
(151) 14/08/2020
(732) CORSA INTERNATIONAL &

COMPANY SRL, BD. ALEXANDRU
LĂPUŞNEANU NR. 104, BL. C,
ETAJ ŞI PARTER, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(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

(540)

STORE LIQUOR & MORE by
DIPLOMATIC event center

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.05; 26.11.25

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de

vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web pe
internet, organizare de lansări de produse,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovarea comercială,
promovare de produse și servicii ale terților prin
programe de carduri de reduceri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere.

───────
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(210) M 2020 05731 (111)172689
(151) 14/08/2020
(732) GHEORGHIU MONICA PFA,

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

(540)

REGATUL EMOȚIILOR
ANIMALELOR

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 24.09.05;
26.01.15; 27.05.02

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

28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, jocuri,
articole de gimnastică, articole şi echipamente
de sport, aparate pentru parcuri de distracţii şi
terenuri de joacă.

───────

(210) M 2020 05732 (111)172808
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, PIAȚA

I.C. BRĂTIANU NR. 1, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, 510118, ALBA,
ROMANIA

(540)

RUTA UNITĂȚII NAȚIONALE
1848 - 1918 - 1922

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.11.05

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05733 (111)172810
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, PIAȚA

I.C. BRĂTIANU NR. 1, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, 510118, ALBA,
ROMANIA

(540)

VIA AURAEA

ALEEA DEALUL MĂCINULUI NR. 4,
BL. D40, SC. B, AP. 25, SECTOR6, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
280C), galben (Pantone 116C), roșu
(Pantone 186C), negru (Pantone black)
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05734 (111)172811
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, PIAȚA

I.C. BRĂTIANU NR. 1, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, 510118, ALBA,
ROMANIA

(540)

drumul icoanei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
13.01.01; 26.11.12

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05735 (111)172809
(151) 14/08/2020
(732) UAT JUDEȚUL ALBA, PIAȚA

I.C. BRĂTIANU NR. 1, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, 510118, ALBA,
ROMANIA

(540)

TRANSCULTURAL APUSENI

(531) Clasificare Viena: 06.07.08; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05740 (111)172770
(151) 14/08/2020
(732) SC ROMGAZON TRADE SRL,

STR. PRINCIPALA 462, JUDEŢ
BACĂU, BUHOCI, 607085, BACĂU,
ROMANIA

(540)

RomGazon

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
1815C), portocaliu (Pantone 1505C)
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(531) Clasificare Viena: 05.11.11; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

11. Sisteme (instalaţii) de irigație cu picătură,
sisteme (instalaţii) automatizate de irigaţie.
44. Servicii de horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare şi întreţinere
de spaţii verzi, furnizare de materiale de
grădinărit.

───────

(210) M 2020 05744 (111)172868
(151) 14/08/2020
(732) SC ANF MANAGEMENT SRL,

STR. G.M. SAMARINEANU NR.40,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

You Choose LOW CARB

(531) Clasificare Viena: 05.09.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

───────

(210) M 2020 05745 (111)172821
(151) 14/08/2020
(732) ANDREEA UNGUREANU MAKE-

UP SCHOOL SRL, STR. COLINEI
NR. 4, ET. 1, AP. 3, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, 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)

V.I.P Professional

(531) Clasificare Viena: 26.04.08; 27.05.01;
27.05.17

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

3. Produse cosmetice, farduri cosmetice,
produse cosmetice pentru gene, gene false,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru gene, păr şi unghii false, geluri cosmetice
pentru ochi, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse de curăţare pentru perii
cosmetice, măşti cosmetice, creme cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice pentru bronzare,
truse cosmetice, loţiuni tonice (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, anticearcane
corectoare (cosmetice), produse cosmetice
naturale, cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru buze, bază pentru unghii (cosmetice),
farduri cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice
pentru pleoape, pudre compacte (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru duş,
loţiuni cosmetice pentru faţă, henna pentru
scopuri cosmetice, cremă de noapte, produse
cosmetice pentru păr, creioane cosmetice pentru
obraji, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
preparate pentru curăţare impregnate pe discuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii şi a dinţilor, spray-uri de curăţare,

(591) Culori revendicate: verde deschis (HEX
#64BB50), verde închis (HEX #009051)

(591) Culori revendicate: verde, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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solvenți pe bază de alcool utilizați ca produse
de curățare, eye-liner (cosmetice), primer
pentru unghii (cosmetice), produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), cosmetice care conțin
acid hialuronic, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), sprayuri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, creme cosmetice de mâini, creme pentru
corp (produse cosmetice).
21. Perii cosmetice, spatule cosmetice,
aplicatoare pentru cosmetice, recipiente pentru
cosmetice, suporturi pentru cosmetice, ustensile
cosmetice şi de toaletă, cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice, instrumente de mână
pentru aplicarea cosmeticelor, aplicatoare pentru
cosmetice, aplicatoare cosmetice, ustensile
cosmetice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice.

───────

(210) M 2020 05748 (111)172609
(151) 14/08/2020
(732) FELICIA WALDMAN, BD. LASĂR

CATARGIU NR. 25, ET. 1, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PAZO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, organizarea de expoziţii sau de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere comercială, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, în special gresie și faianță, sisteme
de rosturi de dilatare, parchet, tapet decorativ,
produse ceramice și obiecte sanitare, aparate și
sisteme de climatizare, (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, toate
serviciile  menționate  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.
37. Servicii de construcții, reparații, servicii de
instalații, servicii de amenajări interioare a
imobilelor, în special servicii de aplicare faianță
și  montare  gresie,  instalarea  şi  repararea 
aparatelor  electrice, instalarea  şi  repararea 
instalațiilor  de  stingere incendiu,  instalarea  şi 
repararea  echipamentelor de  încălzire, 
instalarea  şi  repararea  aparatelor de  aer 
condiţionat,  aplicarea  tapetului/tapetare,
curăţarea clădirilor (interior).

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

PAZO GRUP

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.04.04;
26.04.18; 27.05.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, organizarea de expoziţii sau de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere comercială, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, în special gresie și faianță, sisteme
de rosturi de dilatare, parchet, tapet decorativ,
produse ceramice și obiecte sanitare, aparate și
sisteme de climatizare, (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, toate
serviciile menționate 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.

37. Servicii de construcții, reparații, servicii de
instalații, servicii de amenajări interioare a
imobilelor, în special servicii de aplicare faianță
și montare gresie,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea instalațiilor de stingere
incendiu, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, aplicarea tapetului/tapetare,
curăţarea clădirilor (interior).

───────

(210) M 2020 05750 (111)172748
(151) 14/08/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

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

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

(540)

LARTIST TONURI

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
27.05.01

(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

(210) M 2020 05749 (111)172610
(151) 14/08/2020
(732) FELICIA WALDMAN, 

BD. LASĂR CATARGIU NR. 
25, ET. 1, AP.  3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, esențe alcoolice.

───────

(210) M 2020 05756 (111)172864
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

VitaBis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar,
furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.

───────

(210) M 2020 05758 (111)172865
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

CalciBis

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

5. Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar,
furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.
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 marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor
nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivilor nechimici pentru furaje, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare nutritive (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

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

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 marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor
nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivilor nechimici pentru furaje, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare nutritive (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,
regruparea  în  avantajul  terților  a 
suplimentelor  nutritive pentru  furaje, 
suplimentelor  pentru  furaje  de  uz veterinar 
(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
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
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───────

(210) M 2020 05760 (111)172866
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

AciBis

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

5. Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar,
furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.
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 marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor
nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivilor nechimici pentru furaje, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare nutritive (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,
regruparea
în avantajul terților a suplimentelor nutritive
pentru furaje, suplimentelor pentru furaje de uz
veterinar (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
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 05761 (111)172867
(151) 14/08/2020
(732) BISTRI-VET SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 13, CAMERA 2,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

Dermanyguard
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar,
furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pentru furaje de uz
veterinar.
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 marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a aditivilor

prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea  în  avantajul  terților  a 
suplimentelor  nutritive pentru  furaje, 
suplimentelor pentru furaje de uzveterinar (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
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, 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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nechimici pentru furaje de uz medical,
aditivilor nechimici pentru furaje, de uz
veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor
de furaje complementare nutritive (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 si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea
în avantajul terților a suplimentelor nutritive
pentru furaje, suplimentelor pentru furaje de uz
veterinar (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
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 05769 (111)172800
(151) 17/08/2020
(732) NORTH STAR SUPPORT GROUP

SRL, BULEVARDUL PICTOR
NICOLAE GRIGORESCU NR.
2, CAM. 1, BLOC W1, SCARA
C, ETAJ 9, AP. 126, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NSSG Increase
business. Minimize risk

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────

(210) M 2020 05772 (111)172516
(151) 17/08/2020
(732) AQUA ECONOMIC SOLUTION

SRL, STR. PRIVIGHETORII NR. 10,
BL. B8, AP 10, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

BIOCLEVER

(531) Clasificare Viena: 24.17.21; 26.01.16;
27.05.02; 29.01.13

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

5. Biocide, biocide naturale, antiseptice,
unguente antiseptice, șervețele antiseptice
impregnate, dezinfectanți și antiseptice, ape de
gură antiseptice, antiseptice cu efect terapeutic,
antiseptice cu efect profilactic, tampoane de
vată antiseptice, produse antiseptice pentru
spălare, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe suprafețe dure, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate
pe piele, produse antiseptice pentru îngrijirea
rănilor, preparate antiseptice pentru îngrijirea
corpului, dezinfectanți de uz medical, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate

(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: verde, albastru,
galben-portocaliu
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medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente dentare.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata de biocide, antiseptice, dezinfectanţi,
dezinfectanţi igienici, săpunuri dezinfectante.

───────

(210) M 2020 05773 (111)172517
(151) 17/08/2020
(732) MARIANA-DIANA CREŢU, STR.

DOBREŞTILOR NR. 9, BL. PB-56/
A, ET. 2, AP. 8, JUDEŢUL 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)

BodyRevolution@
Powered by Diana Creţu

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 24.09.05;
24.17.17; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.13

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informaţii privind bunurile de larg consum,

furnizarea de informații de piață referitoare
la produsele de consum, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comercială pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
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, intermediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, 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 de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, 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, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți,
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 decomenzi 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

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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să vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, 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 administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii ale agențiilor de
export, servicii ale agențiilor de import, servicii
de achiziții, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de aprovizionare pentru terți
(achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, 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 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
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, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, 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 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 referitoare
la articole sportive, 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 ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, 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
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, 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 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 materiale tipărite.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
educație, divertisment și sport, servicii sportive
și de fitness, servicii educative și de instruire,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii de spectacole în direct,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
cursuri de gimnastică aerobică, concursuri de
aerobic, instalații pentru dans și gimnastică
aerobică, asistență profesională individualizată
(coaching), antrenament (instruire), coaching
personal (formare), consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice.

───────
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(210) M 2020 05774 (111)173753
(151) 17/08/2020
(732) HÉJJA CARMEN LUMINIŢA PFA,

STR. ACHIM ANDREI NR. 21, BL.
2, SC. B, ET. 4, AP. 9, JUDEŢUL
COVASNA, TÂRGU SECUIESC,
COVASNA, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4 , BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

HOME SPOT

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02;
29.01.12

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

35. Închirierea spaţiului publicitar pentru servicii
imobiliare, consultanţă în organizarea afacerilor
privind serviciile imobiliare, furnizarea de
informaţii de afaceri privind serviciile imobiliare
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială imobiliară, servicii de
agenţie de informaţii comerciale pentru servicii
imobiliare, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor pentru servicii imobiliare, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate
pentru servicii imobiliare, publicitate directă prin
poştă pentru servicii imobiliare, cercetare de
marketing pentru servicii imobiliare, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi în legătură cu servicii imobiliare, publicitate
online pe o reţea de calculatoare pentru servicii
imobiliare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii imobiliare, organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comparare a preţurilor pentru servicii
imobiliare, promovarea vânzărilor pentru terţi în
legătură cu servicii imobiliare.
36. Servicii de agenţie imobiliară, activităţi
de broker imobiliar, analiză, consultanţă şi

evaluare financiară pentru servicii imobiliare,
consultanţă şi informaţii pentru servicii de
asigurări imobiliare, management şi evaluări
imobiliare.

───────

(210) M 2020 05775 (111)172693
(151) 17/08/2020
(732) ALEXANDRU BRATU, STR.

DECEBAL NR. 22, JUDETUL
BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

ABT design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.25
(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.

───────

(591) Culori revendicate: indigo 
închis,portocaliu închis
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(210) M 2020 05776 (111)172518
(151) 17/08/2020
(732) SC ALMIRA TRADE SRL, STR.

ANTENEI NR. 1A, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

JUNO

clase:
31. Urluială (hrană pentru animale), hrană
sintetică pentru animale, hrană mixtă pentru
animale, preparate pentru hrana animalelor,
grăunțe pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, pastă de amidon (hrană
pentru animale), tărâțe de orez (hrană pentru
animale), lapte praf pentru hrana animalelor,
produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană comestibilă pentru animale pentru
masticat, hrană de animale care conține fân,
hrană de animale derivată din fân, reziduuri de
distilerie, hrană pentru animale, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pe bază
de cereale pentru animale, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană de animale derivată din
materie vegetală, hrană de animale sub formă
de granule, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, făină din boabe de soia (hrană
pentru animale), hrană de animale care conține
fân uscat la aer, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
reziduuri din tratarea malțului pentru utilizare
ca hrană de animale, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere, hrană

sub formă de articole de ronțăit pentru animale
de companie, hrană de animale care constă
în produse din semințe de soia, mâncare din
semințe de rapiță pentru consum animal.

───────

(210) M 2020 05777 (111)172519
(151) 17/08/2020
(732) SC THALIA SUD SRL, BDUL.

SUDULUI NR. 10-14, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PIZZA ROCO acasă la tine!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.01.11; 08.07.04

clase:
30. Pizza, pizza (preparată), pizza conservată,
pizza congelată, pizza refrigerată, pizza
proaspătă, pizza preparată, blaturi de pizza, blat
de pizza, pizza împăturită (calzone), crustă de
pizza, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, sosuri pentru
pizza, aluat pentru pizza, amestecuri de pizza,
amestec pentru aluat de pizza, preparate pentru
pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri pe bază
de făină, preparat din cereale (făină alimentară),
produse de cofetărie pe bază de făină, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale.
43. Servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, maro
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 05780 (111)172792
(151) 17/08/2020
(732) VALDORES SRL, PIATA MICA, NR.

23, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JAP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, 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, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în

principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
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prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără
alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.
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
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, 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 de localuri tip
snack-bar, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de 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, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii 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 05782 (111)172798
(151) 17/08/2020
(732) FOOD FESTIVAL SRL, STR.

CRISANEI NR. 20, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

20 delivery

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 27.05.02;
27.07.02; 27.07.17; 29.01.12

(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, magneţi, materiale înregistrate,
baze de date computerizate (programe),
conținut media descărcabil, software, aplicații
software, software de calculator, software
multimedia, software mobil, platforme de
software colaborative (software), aplicații
software descărcabile.
29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, 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, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 
red032HC)
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31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără

alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.

39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, organizarea livrării de marfă, transport
prin curier, servicii de curierat, servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență prin
curier, livrare de colete prin curierat.

produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.

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
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, 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 de localuri tip
snack-bar, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de 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, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

947

(210) M 2020 05783 (111)172799
(151) 17/08/2020
(732) FOOD FESTIVAL SRL, STR.

CRISANEI NR. 20, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Twenty Pizza Since 2002

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01

(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, magneţi, materiale înregistrate,
baze de date computerizate (programe),
conținut media descărcabil, software, aplicații
software, software de calculator, software
multimedia, software mobil, platforme de
software colaborative (software), aplicații
software descărcabile.
29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, 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, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
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sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără
alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, organizarea livrării de marfă, transport
prin curier, servicii de curierat, servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență prin
curier, livrare de colete prin curierat.
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
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, 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 de localuri tip
snack-bar, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de 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, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii 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 05784 (111)172561
(151) 18/08/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

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

(540)

SELECTA

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.01

(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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05785 (111)172561
(151) 18/08/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

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

(540)

PATICREM

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.01

(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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(591) Culori revendicate: roşu
(HEX=#BE1E2D)

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#EF8122)
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(210) M 2020 05789 (111)172520
(151) 18/08/2020
(732) ALEXANDRU TUDORACHE, STR.

(540)

Shoopy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(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.

───────

(210) M 2020 05792 (111)172617
(151) 18/08/2020
(732) NOBLESSE GROUP

INTERNATIONAL SRL, STR.
SFINTILOR, NR. 7, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 11-12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Noblesse ADDS VALUE
FOR THE GOOD LIFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.18

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse (articole) de toaletă,
nemedicinale, articole de parfumerie și
odorizante, preparate cosmetice, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice
și preparate cosmetice, loțiuni nemedicinale,
produse cosmetice naturale, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, produse de toaletă
nemedicinale, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, uleiuri esențiale naturale.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor,
produse și articole pentru igienă, pansamente,

CERCETATORILOR, NR. 5, BL.
20, SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz (HEX #e5696a,
HEX #ee8186), albastru, alb
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bandaje și plasturi medicali, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate minerale de uz medical,
preparate de toaletă medicinale, preparate
și materiale de diagnosticare pentru scopuri
medicale, șampon medicinal, remedii naturale
și farmaceutice, medicamente homeopate,
suplimente homeopate, produse farmaceutice
homeopate, biocide naturale.
16. Adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
articole de papetărie și accesorii 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 arhitectonice, produse de
imprimerie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale imprimate, reviste (publicații
periodice), cărți, ziare, broșuri, artă murală
din hârtie în 3D, artă murală din carton
în 3D, decorațiuni de perete din hârtie,
decupaje din hârtie, figuri din hârtie, figurine
(statuete) din papier mâché, figurine din
carton, figurine din hârtie, fotogravuri, picturi,
imagini, gravuri, portrete, reprezentări grafice,
reproduceri artistice tipărite, fotografii, fotografii
imprimate.
20. Cuşti și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
pentru mobilier și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, paturi, saltele, perne, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, ape,
băuturi carbogazoase aromatizate.
35. Difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzarea de materiale publicitare,
difuzare de informații de afaceri, organizare
de prezentări comerciale, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cercetare
și informații în afaceri, servicii de cercetare
și informații în domeniul afacerilor, 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 si 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
grădină rit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
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 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 si 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,
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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, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de dezinsecție și deratizare,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, extracție de resurse naturale,
construcții de case pe bază de comandă,
construcția de clădiri, construcție de case,
zugrăvirea caselor, servicii de zugrăvire și
decorare (vopsire), servicii de zugrăvire de
interioare de case în scopuri decorative.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de
știri (transmisii), transmisie wireless, servicii de
transmisie, transmisie prin cablu, transmisie
de podcasturi, transmisie de date electronice,
transmisie electronică de date, transmisie de
informații online, transmisie radio prin cablu,
transmisie de filme video, transmisie de
programe radio, servicii de transmisie vocală,
transmisie de informații digitale, servicii de
transmisie video, transmisie și difuzare de
date, transmisie de webcast-uri, transmisie tv
prin internet, servicii de transmisie prin cablu,
transmisie de mesaje și  imagini,  transmisie de 
informații  în  domeniul  audiovizual, difuzare 
audio,  difuzare  video,  difuzare  prin satelit, 
difuzare de date, servicii  de difuzare date, 
difuzare  de  programe  radio,  difuzare  de
programe prin radio, difuzare de filme prin
televiziune, servicii de difuzare prin cablu,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare și comunicații interactive, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii, servicii de difuzare
pe pagini web, mesagerie web, mesagerie
electronică, servicii de mesagerie.
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41. 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 de evenimente culturale și
artistice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea spectacolelor,
publicare de reviste, închiriere de reviste,
publicare de reviste și cărți, publicare multimedia
a revistelor, publicare de reviste electronice,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
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, publicare multimedia,
producție audio și video și fotografie, producție
audio, video și multimedia și fotografie, activități
culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității, design
vizual, design arhitectural, design grafic, design
industrial, design industrial, design de mobilier,
design pentru magazine, design de ambalaje,
design de bijuterii, design artistic comercial,
design de produs, design pentru restaurante,
proiectare (design) de băi, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design arhitectural, design de
centre comerciale, proiectare (design) de cluburi,
servicii de design mobilier, servicii de ilustrare
(design), design interior pentru magazine, design
grafic și industrial, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PaaS).
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, baruri, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
restaurante cu autoservire, 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, localuri tip snackbar,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii de 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 spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice.

───────

(210) M 2020 05797 (111)172824
(151) 18/08/2020
(732) SC ELECTROCONS GROUP

(540)

ECGP INT'L

PROIECT INTL SRL, 
CALEA VITAN NR. 213, BLOC 213, 
SCARA1, ETAJ 1, APARTAMENT 2,
BUCURESTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.11.02; 26.13.25; 29.01.15

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

9. Blocuri de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare (transformatoare), surse de
alimentare electrice, surse de alimentare pentru
rețea de alimentare cu electricitate, stații de
alimentare pentru autovehicule electrice.
37. Servicii de lucrări electrice (subcontractare),
lucrări de construcții subterane legate de
cablajele electrice, servicii de instalații electrice,
recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice.

───────

(210) M 2020 05799 (111)172779
(151) 18/08/2020
(732) SC ATELIER SORELI SRL, B-DUL

(540)

MIYU

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 05803 (111)172768
(151) 18/08/2020
(732) MADALINA DIACONU, STR. I.L.

(540)

IC

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.03

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

41. Furnizare de cursuri de formare (instruire),
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
formare (instruire), coordonare de cursuri de
formare profesională, realizare și coordonare de
cursuri de formare.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru, 
gri,alb, maro

BRAILEI  NR.  31,  JUD.  VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

CARAGIALE NR. 5, SC. A, AP. 2,
JUDEŢUL BACAU, BACAU, 
600062, BACĂU,ROMANIA
GABRIEL IONUT DIACONU, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 5, SC. A,
AP. 2, JUDEŢUL BACAU, BACAU,
600062, BACĂU, ROMANIA
GINA SPULBER, STR. PLAIULUI,
JUDEŢUL BACAU, BACAU,
600398, BACĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
360C)
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(210) M 2020 05805 (111)172591
(151) 18/08/2020
(732) DORU CONSTANTIN, BLD. CAMIL

RESSU NR. 3, BL. 13A, SC. C,
AP. 90, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

FERMAC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a utilajelor,
excavatoarelor, motostivuitoarelor, macaralelor,
încărcătoarelor frontale și a utilajelor destinate
construcţiilor 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, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare de utilaje, excavatoare,
motostivuitoare, macarale, încărcătoare frontale
și utilaje destinate construcțiilor.

───────

(210) M 2020 05806 (111)172691
(151) 18/08/2020
(732) ALEXANDRU ILIE CRISTIAN

ŞTEFĂNESCU, STR. ILEANA
COSÂNZEANA NR. 6, BL. P9,
SC. A, ET. 7, APT. 24, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CAFETĂRIA
SPECIALTY SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de
catering.

───────

(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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(210) M 2020 05807 (111)172439
(151) 18/08/2020
(732) S.C. WHITE UNICORN S.R.L.,

STR. LACULUI NR. 5, VILA F8,
JUDETUL ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 500167, ILFOV, 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)

EDUBOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.04.01

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

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

───────

(210) M 2020 05810 (111)172521
(151) 18/08/2020
(732) ARAMIC FOREST S.R.L., LOC.

SILAGIU NR. 501, JUDEŢ TIMIŞ,
BUZIAS, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Fiesta Aramic

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 03.13.01

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

33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri neacidulate, vin pentru gătit, vin
de xeres, punci de vin, vin slab alcoolizat,
vin de căpșuni, vin de struguri, vin de fructe,
vin de mure, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri spumante naturale, vinuri
de masă, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vin de orez galben, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri), vin de
zmeură neagră (bokbunjaju), vinuri cu indicație
geografică protejată, băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe bază de vin, vin traditional
coreean de orez (makgeoli), băuturi aperitive pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, 
mov,  galben, verde

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu,
albastru, galben, verde, alb, mov
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alcoolică pe bază de vin și fructe, vinuri japoneze
din struguri dulci conținând extracte de ginseng
și scoarță de cinchona.

───────

(210) M 2020 05828 (111)172744
(151) 19/08/2020
(732) FUNNY AND JOY FUTURE CAM

SRL, STR. GHINDEI NR. 2, JUD.
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

simply joy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării.

───────

(210) M 2020 05830 (111)172523
(151) 19/08/2020
(732) S.C MEDSPHARM PROD S.R.L,

STR. PRIMAVERII NR. 2, BL.
ST1, SCARA A, ET. 9, AP.34,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

STANCOSIMAGNE3 RenoFix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 05.03.13

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

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

5. Peparate farmaceutice, medicale, suplimente
alimentare, de uz medical pentru oameni şi
animale, suplimente alimentare medicinale.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare şi
marketing, consultanţă în marketing, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
prezentarea de produse şi 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 de
preparate farmaceutice, medicale, suplimente
alimentare de uz medical pentru oameni şi
animale, suplimente alimentare medicinale.

───────

(210) M 2020 05834 (111)172437
(151) 19/08/2020
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

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

(540)

BebelOn
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.1, 
BL. I2, SC. A, PARTER, AP.1, 
JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

958

5. Preparate farmaceutice pentru teste de
sarcină, folosite acasă, reactivi utilizați în teste
de sarcină.

───────

(210) M 2020 05836 (111)172522
(151) 19/08/2020
(732) CRISTINA-DANIELA IONESCU,

STR. CONSTANTIN MANOLESCU
NR. 26, SAT ANINOASA,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

OCASSIA exclusive
accessories

(531) Clasificare Viena: 17.02.02; 17.02.17;
24.17.20; 27.05.02; 27.05.24

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

14. Coliere, cercei, brăţări, broşe, bijuterii din
argint.
18. Genţi, portofele.
25. Eşarfe pentru gât (fulare)/fulare (eşarfe
pentru gât), căciuli.
26. Accesorii de păr, respectiv: agrafe, elastice,
diademe, piepteni eleganţi, cleşti păr, coroniţe
din flori artificiale.

───────

(210) M 2020 05839 (111)172524
(151) 19/08/2020
(732) QUALITY PHARMA CONCEPT,

SAT LUNGULETU NR. 278,
JUDETUL DAMBOVITA, COMUNA
LUNGULETU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Top Pharma

#f04e23), verde (HEX #308e40), gri
(HEX #939598), rosu (HEX #d83127),
galben (HEX #3e9b46)

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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX

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

───────

(210) M 2020 05840 (111)172526
(151) 19/08/2020
(732) ADER SRL, STR. RÂURENI NR.

24, JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VĂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

KUOKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
06.01.02

clase:
12. Remorci vehicule, rulote, caroserii vehicule,
remorci pentru transport biciclete, maşini de
camping / case mobile (autorulote).

───────

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de  igienă  și  de  îngrijire  a  frumuseții  pentru 
oameni  sau  animale,  servicii  de agricultură, 
acvacultură, horticultură șisilvicultură.

(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, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05843 (111)172527
(151) 19/08/2020
(732) RAINBOW COLORFUL IDEAS

SRL, B-DUL ALEXANDRU
OBREGIA, NR 4, BLOC OD1, SC.
4, ETAJ 9, AP 172, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Farm Forum

(531) Clasificare Viena: 09.09.07; 05.03.11;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Oferirea de informaţii prin intermediul
unui site web în domeniul afacerilor agricole,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul agriculturii,
închirierea de material publicitar prin intermediul
unui site web în domeniul afacerilor agricole.
38. Furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la forumuri pe internet, furnizarea de
chartroom pe internet, furnizare de spații de chat
și forumuri 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
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare.
41. Servicii de conferințe, organizare de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de seminarii și conferințe, organizare

───────

(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, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

și conducere de conferințe educative, organizare
de reuniuni și conferințe, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizarea și
conducerea de conferințe și seminarii, planificare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
realizare, coordonare și organizare de
conferințe, organizare de conferințe pe teme de
comerț, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor, organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizarea de conferințe în scopuri
recreative, organizare de conferințe referitoare la
formarea profesională, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare de
conferințe în materie de activități culturale,
publicare de ziare, publicare de cărți, servicii
de publicare electronică, publicare de reviste,
publicare de documente, publicare de jurnale,
publicare de buletine informative, publicare de
recenzii, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de cărți
instructive, publicare de materiale didactice,
publicare de cărți și reviste, servicii de publicare
on-line, publicare de reviste pe internet,
publicare multimedia a ziarelor, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
multimedia  de  reviste,  jurnale  și  ziare, 
publicare   pe   internet   a   unui  ziar  pentru
clienți, toate serviciile enumerate mai sus în
domeniul agriculturii.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

961

(210) M 2020 05844 (111)172820
(151) 19/08/2020
(732) CAROLI FLORIN, STR.

LIBERTATII NR. 1, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, 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)

LION ZION

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 24.09.05;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de înmatriculare a automobilelor,
administrare a afacerilor pentru parcări
auto, servicii de publicitate privind industria
automobilelor, managementul afacerilor cu
parcuri auto (pentru terți), servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, vânzare
prin licitație a vehiculelor, informații despre
metode de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate și marketing online, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate a
vehiculelor, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile.

───────

(210) M 2020 05846 (111)172528
(151) 20/08/2020
(732) PROMPT STAR TINDIF, STR.

POD DE PIATRĂ, NR. 14,
JUDEŢ BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

PRO CARPET

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de croitorie (reparații), curățare
chimică, curățare chimică a articolelor de
îmbrăcăminte, curățare de covoare, curățare
și reparații de articole din piele, curățarea
articolelor din piele, curățarea articolelor textile
și de pasmanterie pentru decorațiuni interioare,
curățarea hainelor, curățarea tapițeriei, călcare
automatizată a țesăturilor, călcare manuală a
țesăturilor, călcarea rufelor, călcarea țesăturilor,
furnizare de informații privind curățarea
covoarelor și preșurilor, furnizare de informații
privind presarea articolelor de îmbrăcăminte,
curățarea pantofilor, furnizare de informații
privind servicii de spălat rufe, furnizare de
informații privind îngrijirea și repararea blănii,
furnizarea de servicii ale spălătoriilor automate,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii de
curățare uscată a hainelor, spălare, spălare de
țesături, îndepărtarea petelor de pe articole din

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

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
galben, portocaliu
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piele, îndepărtarea petelor de pe covoare și
mochete, îndepărtarea petelor de pe țesături,
îngrijirea și repararea blănurilor, întreținerea,
curățarea și repararea pielii, spălarea articolelor
de îmbrăcăminte, spălarea articolelor din cașmir,
spălarea confecțiilor, spălarea materialelor
textile, spălarea rufelor, spălarea scutecelor,
spălătorie de scutece pentru bebeluși, uscarea
articolelor de îmbrăcăminte, reparații de
covoare, instalarea covoarelor, montare de
covoare, curățare covoare și carpete, furnizare
de informații computerizate referitoare la
întreținerea covoarelor.

───────

(210) M 2020 05852 (111)172673
(151) 20/08/2020
(732) CORNELIA-IONELA SLIM-

NECSOI , SOS. FUNDENI NR.
233, BL. 114A, SC. A, ET. 9, AP.
38, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Alphabet Kindergarten

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.13; 27.05.17; 02.07.23

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

41. Servicii educative şi de instruire.
───────

(210) M 2020 05853 (111)172529
(151) 20/08/2020
(732) HIDDENHOST S.R.L., STR. PETRU

I MUŞAT NR. 3, COM. ŞCHEIA,
JUD. SUCEAVA, , SAT ŞCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

mobzone.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 29.01.15; 21.01.14; 23.03.05

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru telefoane mobile şi accesorii.

───────

(210) M 2020 05856 (111)172882
(151) 20/08/2020
(732) ELEFANT ONLINE SA,

BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU
NR. 5-7, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GIGASALE
(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

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

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
portocaliu, negru, alb, galben, verde
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05857 (111)172484
(151) 20/08/2020
(732) STELUTA GUTIU, STR. FREDERIC

CHOPIN NR. 5, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Armonii cromatice

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
26.04.18; 29.01.15

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

35. Administrarea afacerilor, organizarea
afacerilor, promovarea afacerii (publicitate),
organizarea întâlnirilor de afaceri, management
de afaceri comerciale, managementul și
administrarea afacerilor, organizare de întâlniri
de afaceri, servicii de relocare pentru afaceri,
asistență în domeniul administrării afacerilor,

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere, publicare

(591) Culori revendicate: mov, roz, albastru,
albastru  deschis,  galben,  gri,  turcoaz,
negru, alb

asistență în domeniul organizării afacerilor,
managementul proiectelor de afaceri (pentru
terți), asistență în afaceri, management și servicii
administrative, organizare de expuneri în scop
de afaceri, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, administrarea afacerilor comerciale,
organizare de prezentări comerciale,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți),  organizare  de  expoziții  comerciale, 
intermediere  de  afaceri comerciale  pentru 
terți,  administrarea  și managementul 
întreprinderilor  comerciale, organizare  de 
expoziții  și  târguri  comerciale  în scopuri 
comerciale  și  de  promovare,  realizare  de
expoziții în scopuri comerciale, coordonare de
expoziții în scopuri comerciale, intermedierea de
contacte comerciale și economice, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de parade de modă în scopuri comerciale,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, exploatare comercială de centre
comerciale pentru alte persoane, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale  și  publicitare,  promovarea 
operelor  de  artă  ale  altor  persoane prin 
furnizarea  de  portofolii  online  pe  un  site  web,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
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 lucrări de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate și marketing, servicii de
promovare, promovare de evenimente speciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
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de calendare de evenimente, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, servicii de
editare video pentru evenimente, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative și de
petrecere a timpului liber, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, expoziții de artă, organizare de
expoziții educaționale, organizare de expoziții
cu scop instructiv, organizare de expoziții în
scopuri culturale, realizare de expoziții cu
scopuri culturale, organizarea de expoziții cu
scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, orgzanizare de expoziții
cu scop educativ, organizare de expoziții
pentru divertisment, servicii de expoziții de
artă, organizare de expoziții în scopuri de
divertisment, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
servicii educative în arta picturii, demonstrație
(pregătire) în pictură și tehnici de decorare,
instruire în pictură, servicii culturale, activități
culturale, organizarea de spectacole culturale,
furnizare de activități culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea de
congrese în scopuri culturale, ateliere organizate
în scopuri culturale, coordonare de activități
culturale, furnizare de informații despre activități
culturale, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri

culturale, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferințe în materie
de activități culturale, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, organizare
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare și realizare de tâguri cu scop cultural
sau educational, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
servicii de galerii de artă, servicii educaționale
în domeniul artelor, instruire în domeniul artelor
vizuale, organizare de competiții artistice, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online
printr-un link de telecomunicații, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv.

───────

(210) M 2020 05858 (111)172572
(151) 20/08/2020
(732) IRINA-ALEXANDRA PANAIT, STR.

PRECIZIEI NR. 6M, BL. 1A, ET. 3,
AP. 16, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Urban Vanilla

(531) Clasificare Viena: 17.02.02; 27.05.01;
29.01.13

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

14. Bijuterii, inele (bijuterii), brățări (bijuterii),
coliere (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii-
pandantive.
18. Genți, bagaje (genți), genți diplomat, genți
sportive, genți impermeabile, genți casual, genți
servietă, genți de călătorie, genți de umăr, genți

(591) Culori revendicate: negru, alb, gri 
închis,gri deschis
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de stradă, genți de plajă, genți de seară, genți
pentru haine.
25. Haine tricotate, haine de stradă, haine de
casă, haine de ploaie, haine de iarnă, articole
de îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 05869 (111)172877
(151) 20/08/2020
(732) IC CONSULTING SRL, STR.

CALARASILOR 1D POARTA
VIENEZA, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400167, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DELISH FESTIVAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivități,
organizarea de competiții, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop cultural
sau de divertisment, organizare și coordonare
de târguri de Crăciun cu scop cultural sau de
divertisment.

───────

(210) M 2020 05871 (111)172432
(151) 20/08/2020
(732) CATALIN-DAN CHIVU, STR.

OBORUL NOU NR. 13, BL. P10,
AP. 319, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Feel The Markets
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Management financiar, analiză financiară,
evaluări financiare, servicii financiare, consiliere
financiară, informații financiare, studii financiare,
asistență financiară, gestiunea portofoliului
financiar, administrarea afacerilor financiare,
analiză financiară computerizată, servicii de
planificare financiară, consultanță financiară și
consultanță în domeniul asigurărilor, servicii de
consultanță financiară, consultații în domeniul
financiar, analiză și consultanță financiară.
41. Cursuri educative în domeniul finanțelor,
servicii de instruire în domeniul finanțelor, cursuri
de pregătire în domeniul finanțelor (instruire),
servicii educative pentru adulți în domeniul
finanțelor, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul finanțelor,
organizarea și susținerea de webminarii,
producția de emisiuni radio, TV şi online în
domeniul financiar.

───────
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(210) M 2020 05873 (111)172530
(151) 20/08/2020
(732) SC SENTEXIM SRL, STRADA

DINU VINTILĂ, NR.6B, TRONSON
2, DUPLEX, BLOC 1, SC.B, ET.11,
AP.78, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ACTION ONE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, sănii (vehicule), trotinete
(vehicule), vehicule electrice, biciclete, părţi şi
accesorii pentru vehicule, sonerii metalice pentru
biciclete, ştergătoare de faruri.
20. Mobilier pentru camping, saltele, saltele
camping, mese de camping, covorașe pentru
camping (saltele), saltele gonflabile pentru
camping, saltele cu aer pentru camping, saltele
din spumă pentru camping, mobilier metalic
și mobilier pentru camping, saltele izopren,
scaune, paturi de camping, leagăne (coşuri
pentru copii), balansoare (fotolii).
22. Corturi, corturi pentru alpinism sau camping,
corzi pentru alpinism, prelate pentru corturi,
huse de acoperire (neadaptate) pentru bărci,
huse neajustate pentru ambarcațiuni și vehicule
maritime, huse de protecție (folii antipraf) pentru
utilizare în decorare, hamace.
28. Vehicule (jucării), role, trotinete (jucării),
skateboard, echipament de camping de jucărie,
palete tenis de masă, fileuri sportive, mingi, porţi
de fotbal, coşuri şi panouri baschet, bastoane
gonflabile pentru suporteri, saltele de joc, corzi
de sărit, trambuline, protecţii corp (articole
sportive), saci box, bord-uri de darts, mese

foosball, seturi poker, mese billiard, popice şi
bile bowling, mese gaming, patine, jucării de
pluş, arme de jucărie, jocuri de societate, măşti
pentru copii (obiecte de divertisment), jucării
interactive, jocuri educative, jucării educative,
locuri de joacă (obiecte de divertisment), corturi
de joacă, articole de joacă educative, trambuline
copii, jucării pentru plajă şi nisip, saltele şi mingi
pentru plajă, leagăne, corturi şi căsuţe copii
(jucării), zmeie şi jucării zburătoare, triciclete,
decoraţiuni pentru Crăciun.

───────

(210) M 2020 05878 (111)172860
(151) 20/08/2020
(732) ADRIAN IONUŢ POPA, STR. LT.

VICTOR MANU NR. 30A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Braseria 81

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.01
(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

clase:
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 
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───────

(210) M 2020 05883 (111)172736
(151) 20/08/2020
(732) CENTRO DEVELOPMENT SRL,

STR. MIRCEA CEL BATRAN NR.
45, BL. 39, SC. A, AP. 13, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

CERAMIK.ro
ceramics and more

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

clase:
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, instalații sanitare, de alimentare cu
apă și instalaţii de canalizare, instalații sanitare
și de baie și accesorii pentru instalații, robineți,
vane (robinete), mânere de robinete, robineți
de apă, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru lavoare, robinete pentru bideuri,
robinete acționate fără atingere, robinete pentru
instalații sanitare, robinete de amestec pentru
chiuvete, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), lavoare
individuale, lavoare sub formă de cădițe, dopuri
din metal pentru lavoare, lavoare individuale
montate în perete, chiuvete, accesorii pentru

masă, servicii de masă și echipamente pentru
servirea  de  mâncare  și  băutură,  furnizare  de 
cazare  temporară,  servicii  de  cazare 
temporară,  servicii  de  baruri,  fast-fooduri, 
furnizare  de  alimente  și  băuturi  în 
restaurante  și  baruri, prepararea  mâncării, 
prepararea  alimentelor,  restaurante  cu 
autoservire,  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  de  localuri  tip snack-bar, 
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, restaurante (servirea mesei), servicii 
de  preparare  a  alimentelor, servicii  pentru 
furnizarea  de  alimente,  servicii  pentru 
furnizarea  de  băuturi,  servicii pentru 
prepararea  mâncărurilor  și  a  băuturilor, 
servicii de restaurant și bar, snack-baruri, servire
de  alimente  și  băuturi,  furnizarea  de  spații 
pentru evenimente și de spații  pentru birouri 
provizorii și pentru reuniuni, servicii de 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,  furnizare 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, ceainării, servicii de bar cu servire 
de  vin,  restaurante  de  delicatese,  servicii  de 
restaurant  cu  servire  la pachet,  servicii  de 
degustare  de  vinuri  (furnizare  de  băuturi), 
servicii  în  domeniul gustărilor,  servicii  de 
ospitalitate (alimente și băuturi). (591) Culori revendicate: roşu, gri, negru,    

             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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chiuvete, chiuvete pentru baie, chiuvete de
bucătărie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, chiuvete cu picior pentru baie, chiuvete de
baie (componente de instalații sanitare), plăci
ceramice comercializate ca piese pentru sobe,
plăci ceramice comercializate ca piese pentru
plite, plăci ceramice comercializate ca piese
pentru cuptoare, căzi de baie, lavoare pentru
baie (chiuvete).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramică, gresie,
gresie pentru construcții, tuburi din gresie,
gresie pentru baie nemetalică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
plăci ceramice, plăci ceramice neglazurate,
plăci ceramice smălțuite, plăci ceramice pentru
podea, plăci ceramic pentru perete, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, plăci
ceramice pentru pardoseli exterioare, plăci
ceramice pentru pardosirea clădirilor, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, structuri și
construcții nemetalice transportabile.
20. Containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, mânere din ceramică pentru
dulapuri, decorațiuni din ceramică pentru uși,
standuri pentru lavoare (mobilier), mobilă de
toaletă pentru lavoare, dulapuri pentru baie
pentru lavoare, etajere pentru chiuvete, dulapuri
pentru chiuvete, mânere din ceramică pentru
mobilier, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din material ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, mobilă, mobilier, oglinzi,
rame pentru tablouri.
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, produse din ceramică pentru bucătărie, artă
murală din ceramică în 3D, lucrări de artă
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, obiecte din faianţă de uz casnic, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),

recipiente ceramice de uz casnic, plăci de
ceramică de uz casnic, ghivece din ceramică,
cutii de ceramică, pușculițe din ceramică,
ornamente din ceramică, vase din ceramică,
veselă din ceramică, statuete din ceramică,
sculpturi din ceramică, ornamente confecționate
din ceramică, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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
de magazine en gros sau en detail, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de stimulare și fidelizare a clienţilor,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu 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, robineți, vane (robinete), mânere
de robinete, robineți de apă, robinete pentru
baie, robinete de duș, robinete pentru lavoare,
robinete pentru bideuri, robinete acționate fără
atingere, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), plăci ceramice comercializate ca piese
pentru sobe, plăci ceramice comercializate ca
piese pentru plite, plăci ceramice comercializate
ca piese pentru cuptoare, căzi de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu robinete pentru
instalații sanitare, robinete de amestec pentru
chiuvete, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în
legătură cu aeratoare pentru robinete (accesorii
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pentru instalații sanitare), lavoare individuale,
lavoare sub formă de cădițe, dopuri din metal
pentru lavoare, lavoare individuale montate în
perete, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legatură
cu chiuvete, accesorii pentru chiuvete, chiuvete
pentru baie, chiuvete de bucătărie, piedestaluri
pentru chiuvete pentru baie, chiuvete cu picior
pentru baie, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură cu
materiale nemetalice pentru clădiri şi construcţii,
ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru
construcţii, construcţii nemetalice transportabile,
monumente nemetalice, materiale și elemente
de construcție și edificare nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu dale din ceramică,
lucrări refractare din ceramică, articole din
ceramică pentru construcții, tuburi din ceramică
și ciment, blocuri și suprafețe de pavaj din gresie
ceramică, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie, gresie pentru baie nemetalică, parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legătură cu parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online
în legătură cu parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
plăci ceramice, plăci ceramice neglazurate,
plăci ceramice smălțuite, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online
în legătură cu plăci ceramice pentru podea, plăci
ceramice pentru perete, plăci ceramice pentru
pardoseli interioare, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, plăci ceramice pentru
pereți exterior, structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu mobilă, mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau
transport, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu chihlimbar, mânere
din ceramică pentru dulapuri, decorațiuni din
ceramică pentru uși, standuri pentru lavoare
(mobilier), mobilă de toaletă incluzând lavoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legătură cu dulapuri
pentru baie incluzând lavoare, etajere pentru

chiuvete, dulapuri pentru chiuvete, mânere din
ceramică, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamente și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi
online în legătură cu recipiente ceramice, plăci
de ceramică, ghivece din ceramică, cutii de
ceramică, pușculițe din ceramică, ornamente din
ceramică, vase din ceramică, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi
online în legatură cu 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, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură cu
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legatură cu produse
din ceramică pentru bucătărie, artă murală din
ceramică în 3D, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu obiecte din faianță,
lavoare pentru baie (chiuvete),chiuvete, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu veselă din ceramică,
statuete din ceramică, sculpturi din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, statui,
figurine, plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare).
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de instalaţii, servicii de montare de plăci de
ceramică, servicii de placare cu ardezie și plăci
de ceramică, servicii de parchetare, sevicii de
reparaţii, servicii de construcţii.

───────
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(210) M 2020 05885 (111)172628
(151) 20/08/2020
(732) ZUMZEE STICKS S.R.L., SAT

BRADU NR. 505, JUDEŢ SIBIU,
AVRIG, 555201, SIBIU, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

HONEY STICKS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

clase:
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație), miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, fagure brut, propolis de uz alimentar,
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri),
bomboane nemedicinale cu miere, miere cu
trufe, cereale pentru micul dejun cu aromă de
miere, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, înlocuitori de miere, produse tartinabile
dulci (miere), dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, sirop de melasă, miere de manuka,
batoane dulci de cereale, lăptișor de matcă de uz
alimentar.

───────

(210) M 2020 05887 (111)172531
(151) 20/08/2020
(732) SC TRUBADUR SRL, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 168, JUDEŢ
BRAŞOV, COMUNA UNGRA,
507055, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Trubadur Drinks

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alccolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, 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 bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi

(591) Culori revendicate: maro, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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personal, 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 comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de agenţii de import și export.

───────

(210) M 2020 05890 (111)172850
(151) 21/08/2020
(732) SC TC DEALS SRL, STR.

MUZEULUI, BL 2 AP1 C5, JUDEŢ
GORJ, BUMBESTI-JIU, 215100,
GORJ, ROMANIA

(540)

HK1
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  preparate  utilizate  la  fabricarea 
băuturilor alcoolice,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  iaurturi  înghețate, 
servicii de vânzarecu amănuntul în legătură cu 
preparate  dietetice, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legăturăcu înghețată, servicii de
vânzare  cu  amănuntul în  legătură  cu 
șerbeturi, servicii de vânzare cuamănuntul în 
legătură  cu  băuturi  alcoolice  (cu excepția 
berii),  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  în  legătură cu  produse  lactate, 
servicii  de vânzare cu  amănuntul în legătură 
cu  băuturi  alcoolice, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalogîn legătură cu berea, 
servicii de vânzare cuamănuntul 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 produsealimentare, 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 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 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 ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, 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 șerbeturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără

9. MP3-playere, playere MP4, DVD playere,
playere multimedia, player portabil multimedia,
DVD playere portabile, playere video digitale,
cutii pentru MP3 player, playere de discuri
video, playere multimedia pentru mașini, huse
pentru DVD playere, huse pentru CD-playere,
playere de muzică portabile, playere și recordere
video combinate, difuzoare pentru media playere
portabile, genţi  pentru  playere  media digitale,
etuiuri  pentru  media  playere portabile,  cutii 
pentru playere portabile multimedia,  baze de 
andocare  pentru  MP3 playere,  huse  de 
protecție  pentru  playere MP3,  etuiuri  de 
transport  pentru  playere audio,  stații  de 
andocare pentru playere audio digitale,  cutii 
de  transport  pentru  playere  cu muzică 
portabile, playere media mobile care se poartă 
în  combinație  cu  hainele,  videotelefoane,
videoproiectoare, videocasetofoane, mixere
video, aparate video, receptoare video, cartele
video, multiplexoare video, imprimante video,
casete video, digitizoare video, procesoare
video, amplificatoare video, fişiere cu înregistrări
video descărcabile, ecrane video, monitoare
video, video recordere, echipamente video,
transmițătoare video, video discuri, benzi video,
filme video, acceleratoare video, cabluri video,
servere video, procesoare videocolor, aparate
video interactive, camere video portabile, benzi
video goale, software video interactiv, benzi 
videopreînregistrate, casete video înregistrate, 
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clipuri video preînregistrate, discuri compacte 
video,acceleratoare video grafice, controlere 
video grafice,  casete  video  neînregistrate, 
înregistrări  video descărcabile, camere video
digitale, servere  video  digitale,  huse  de 
videocamere, aparatură pentru videoconferințe,
monitoare pentru  videoconferințe,  sisteme 
pentru videoconferințe,  camere  video  de 
supraveghere,discuri compacte (audio-video), 
aparate  de redare  video,  huse  pentru  casete 
video,  aparate pentru  comunicații  video, 
camere  video  de securitate,  aparatură  de 
amplificare video, aparate de intercomunicații 
video,  recordere video  cu  semiconductoare, 
cititoare  de  video discuri,  monitoare  pentru 
proiectare  video,  unități de  afișare  video, 
controlere pentru monitoarevideo, interfoane 
cu  afișaj  video,  aparate pentru  efecte  video, 
selector  de  canale  video, procesoare  video 
pentru  microscop,  discuri pentru  jocuri  video, 
dispozitive  pentru  transmisie video,  casete 
pentru jocuri video, sisteme desupraveghere 
video,  suporturi  pentru  camere video, 
obiective  pentru  camere  video,  sisteme de 
vizualizare  video,  camere  video  de  bord,
camere video pentru vehicule, software pentru
conferințe video, camere video pentru conferință,
boxe pentru conferințe video, amplificatoare
de frecvență video, discuri compacte video
preînregistrate, camere video pentru vânătoare,
ochelari cu cameră video, plăci video cu
circuite, discuri video pre-înregistrate, software
pentru afișare video, aparate pentru redarea
casetelor video, discuri înregistrate cu conținut
video, aparate pentru înregistrări audio-video,
programe pentru jocuri video interactive, aparate
digitale de înregistrare video, programe de jocuri
video descărcabile, controlere pentru editarea
benzilor video, aparatură pentru editarea
imaginilor video, receptoare  (audio, video) fără
fir,  camere   video    activate  de  mișcare,
suporturi  biped  pentru camere  video,  căști 
audiovizuale  pentru  jocuri video,  materiale 
video  muzicale  pre-înregistrate, înregistrări 
video,  descărcabile,  cu  muzică, aparate  de 
înregistrare  video  (PVR),  benzi  video 
preînregistrate  cu muzică,  camere  video  cu 
funcționalități  multiple, casete  video 
preînregistrate  cu  muzică,  aparate de 
înregistrare  video  pentru  mașină,  videoclipuri
din filme pre-înregistrate, camere video portabile
cu dispozitiv încorporat pentru înregistrare de 
videocasete, dispozitive video de monitorizare 
a  bebelușilor, circuite  de  interfață  pentru 
camerele video, discuri  video înregistrate cu 
desene animate,casete video înregistrate cu 
desene  animate,  aparate   de  înregistrare a 

benzilor  video,  genți  adaptate  pentru 
transportarea  aparatelor  video, aparate  de 
înregistrare  pentru discuri video, programe de 
calculator pentru editare video, benzi  video 
pre-înregistrate, non-muzicale,software pentru 
jocuri  video  pe  calculator, aparate de 
înregistrare video pentru vehicule, pupitre de 
mixaj  pentru  material  video,  software pentru 
jocuri  video  de  calculator,  benzi  video
preînregistrate care conțin jocuri, aparate de 
comandă videopentru rețele locale, suporturi 
adaptate pentru stocarea de aparate video, 
camere  video adaptate  în  scop  de 
supraveghere,  software de  calculator  menit 
să  faciliteze  servicii  de teleconferinţă, 
videoconferinţă  şi  videotelefon, suporturi  de 
camere  video  montate  pe  căști, programe 
pentru  aparate  de  jocuri  video arcade, carcase 
rezistente  la  apă  pentru  camere  video, 
televizoare  prevăzute  cu  aparate de 
înregistrare video, casete video pre-
înregistrate cu desene animate, aparate
de inscripționare a discurilor video digitale,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, recipiente de stocare
adaptate pentru casete video, jocuri video
pe discuri (software de calculator), aparate
cu afișaje video montate pe cap, joystick-uri
pentru calculatoare, nu pentru jocuri video,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, benzi de curățare
a capetelor de înregistrare video, software
pentru controlul funcționării dispozitivelor audio
și video, programe informatice pentru jocuri
video și de calculator, sisteme electronice de
distribuire de semnale audio/video, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, comutatoare pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, rutere pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
circuite integrate pentru îmbunătățirea afișării
grafice și video, software pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, aplicații de calculator pentru
navigația audio-video a mașinii, dispozitive de
control pentru navigația audio-video a mașinii,
software pentru editarea de imagini, sunete și
materiale video, hardware de calculator pentru
procesare de semnale audio și video, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, căști de realitate virtuală
adaptate pentru folosire la jocuri video, software
pentru jocuri folosit împreună cu consolele de
jocuri video, CD-ROM-uri fără conținut pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

973

───────

(210) M 2020 05891 (111)172873
(151) 21/08/2020
(732) S.C. URGENT CARGUS SRL,

ŞOS. ATOMISTILOR NR. 99-115,
JUDEŢ ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CARGUS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

clase:
35. Publicitate, postare de afişe publicitare,
închiriere panouri de afisaj (panouri publicitare),
facturare, marketing.
39. Servicii de curierat, servicii de curierat
mărfuri, servicii poştale şi de curierat.

───────

înregistrare  audio  sau  video,  software  pentru
 prelucrarea  de  imagini,  grafice,  conținut 
audio, conținut video și text, dispozitive de 
afișare, receptoare  de  televiziune  și 
dispozitive  pentru film  și  video,  programe 
pentru jocuri  pentru  aparate de jocuri  video de 
tip  arcadă,  procesoare video care  furnizează 
vedere 360 de gradepentru un vehicul, jocuri 
video  (jocuri  de calculator)  sub  formă  de 
programe  de  calculator înregistrate  pe 
suporturi  de  date,  dispozitive de  navigație 
GPS,  software  pentru  sisteme  de navigație 
GPS,  senzori  giroscopici  care  folosesc funcții 
GPS,  aparate  de  sistem  de  poziționare
globală (GPS), transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), software
informatic pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), calculatoare, calculatoare
electronice, calculatoare personale, calculatoare
portabile, calculatoare cuantice, cabluri
pentru calculatoare, calculatoare de drum,
componente pentru calculatoare, programe
pentru calculatoare, calculatoare pentru
comunicații, modemuri pentru calculatoare,
rețele de calculatoare, calculatoare de proces,
controlere pentru calculatoare, calculatoare de
buzunar, tastaturi de calculatoare, netbook-uri
(calculatoare), plăci grafice pentru calculatoare,
calculatoare  electronice  de  birou,  suporturi 
pivotante  pentru  calculatoare, huse  (adaptate) 
pentru calculatoare.

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05896 (111)172532
(151) 21/08/2020
(732) GREENHORSE01 SRL, STR.

GHEORGHE DOJA, NR. 18, BL.
D18, SC. A, AP. 2, JUDEŢ SĂLAJ,
ZALĂU, SĂLAJ, 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)

VELOCE e GUSTO

(531) Clasificare Viena: 17.01.07; 17.01.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate online pe o reţea de
computere, publicitate în aer liber, promoţii,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, demonstraţii cu produse, organizarea
de evenimente în scopuri comerciale, publicitare
şi de promovare, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, informaţii
comerciale, toate acestea în legătură cu bar,
restaurant, pub, bistro, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciliu,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), difuzare
de material publicitar (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane).

39. Ambalare, transport şi livrare de mâncare
la domiciliu, livrare de alimente de către bar,
restaurant.
41. Organizare de evenimente, de seminarii,
conferinţe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri, organizare de evenimente
recreative, prezentarea de reprezentaţii
live, servicii de discotecă şi servicii de
cluburi (divertisment), planificare de petreceri,
organizare de divertisment pentru nunţi,
botezuri, zile de naştere, planificare şi
coordonare de petreceri.
43. Servicii de alimentaţie publică şi anume:
servicii de bar, restaurant, cantină, cafenele,
servicii ale bistrourilor, snack-bar-uri, furnizarea
de informaţii cu privire la restaurant, terasă,
grădină de vară, servicii de restaurant cu servire
la pachet, furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de facilităţi pentru nunţi, petreceri
şi dans, servicii de organizare de banchete
(mâncare şi băutură), servicii de cocktail
bar, restaurante (servirea mesei), furnizare de
facilităţi de uz general pentru întâlniri, conferinţe
şi expoziţii, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior.

───────

2A, JUD. IAŞI, IAŞI, 700083, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NOSTALGIA

(591) Culori revendicate: galben, roşu, 
verde,gri închis, portocaliu, roz

(210) M 2020 05898 (111)172829
(151) 21/08/2020
(732) ROTON SRL, STR. STIHII NR.
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
16.01.16; 22.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2020 05899 (111)172438
(151) 21/08/2020
(732) S.C. DB PRO MEDIA

CONSULTING S.R.L., STR.
CALEA DOMNEASCĂ NR. 292,
ET. 1, AP. 7, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

damboviteanul.com
ziarul tău pe net

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18

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 învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalat, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare online de ziare
electronice, furnizare de informaţii cu caracter
educativ, cultural sau de divertisment şi ştiri
online, furnizare de informaţii şi ştiri online.

───────

(210) M 2020 05914 (111)172672
(151) 21/08/2020
(732) SC AFI QUATTRO TOTAL SRL,

STR. CEREMUSULUI NR. 18A,
ET. 1, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI

(540)

Lacrima de pământ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, vinuri.

───────

(210) M 2020 05915 (111)172631
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MULTIBAT ExtraADEZIV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
în special adezivi pentru scopuri industriale,
cimenturi adezive pentru utilizarea în industrie,
adezivi pentru plăci ceramice, pentru utilizarea în
industrie.
17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare, în
special adezivi pentru izolare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, în special mortar pentru construcţii,
compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții.
35. Publicitate, informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea

(591) Culori revendicate: alb, albastru,       
             roşu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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bunurilor şi serviciilor, servicii de comercializare
cu amănuntul şi cu ridicata pentru următoarele
produse: adezivi pentru utilizare în industrie,
adezivi pentru plăci ceramice, preparate
de grunduire, materiale metalice pentru
construcţii, silozuri metalice, recipiente metalice
pentru amestecarea mortarului, adezivi pentru
termoizolaţie, tencuieli (materiale de construcţii),
mortar pentru construcţii (pastă de ciment).
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).
39. Servicii de transport al produselor,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
livrarea bunurilor, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri.

───────

(210) M 2020 05917 (111)172632
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CRH CIMENT (ROMANIA)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraZid

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Adezivi pentru scopuri industriale, cimenturi
adezive pentru utilizare în industrie.
19. Mortar pentru construcții.
37. Servicii de construcții, în special construcții
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcții, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcție, servicii de zidarie,
servicii de tencuire, consultanță în construcții,
servicii de reparații (restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05918 (111)172533
(151) 21/08/2020
(732) LAROPHARM SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 145A, JUD
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LAROPHARM MEDICARE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă, dischete
demachiante din vată, vată de uz cosmetic, ulei
de ricin de uz cosmetic.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
adezivi chirurgicali, adezivi medicali pentru
legarea rănilor, agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea de
produse farmaceutice, agenți de administrare de
medicamente sub formă de capsule comestibile
pentru ambalarea de pulberi farmaceutice,
agenți de administrare de medicamente sub
formă de filme solubile care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de detoxificare pe bază de benzol de uz medical,
agenți de detoxificare pe bază de arsenic de
uz medical, agenți de detoxificare pe bază
de clor de uz medical, apă oxigenată de uz
medical, apă de mare pentru băi medicinale,
ape termale, ape minerale pentru uz medicinal,
săruri pentru băi de ape minerale, amestecuri
de gaze de uz medical, alcool pentru fricțiuni,
alcool medicinal, agenți lubrifianți de uz medical,
cărbune activat pentru adsorbția de toxine de
uz medical, cașete de uz farmaceutic, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
capsule pentru medicamente, băi medicinale,
băi de oxigen, bureți contraceptivi, preparate
biologice de uz medical, nămol pentru baie,
bioindicatori pentru supravegherea proceselor
de sterilizare de uz medical sau veterinar,
preparate bacteriene de uz medical sau

(740) CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. POPA SAVU, NR. 42,
PARTER, SECTOR 1, P.O.BOX 2-229,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA
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veterinar, cașete pentru uz medicinal, celule
reconstituite pentru tratamente clinice de îngrijire
a pielii, celule reconstituite pentru tratamente
medicale de îngrijire a pielii, celule stem de uz
medical, esteri de celuloză de uz farmaceutic,
eteri de celuloză de uz farmaceutic, preparate
chimice de uz medical, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, de uz medical, drojdie de uz
medical, veterinar sau farmaceutic, dextrină de
uz farmaceutic, colagen de uz medical, coloranți
de uz chirurgical, cristale de uz terapeutic,
extracte din drojdie de uz medical, veterinar sau
farmaceutic, exfoliante (produse) de uz medical,
preparate enzimatice de uz medical, lactoză
de uz medical, hârtie uleiată de uz medical,
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației de uz medicinal, grăsimi de uz
medical, gelatină pentru uz medical, geluri
de masaj de uz medical, materiale pentru
mulaje chirurgicale, lumânări pentru urechi de
uz terapeutic, lumânări pentru masaj de uz
terapeutic, lubrifianți de uz medical, loțiuni
medicinale după-ras, lubrifianți de uz chirurgical,
picături pentru ochi medicinale, picături de ochi,
oxigen de uz medical, nămoluri medicinale,
microbicide, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate bacteriologice de uz medical,
preparate bacteriene de uz medical, preparate
cu tricomicină, preparate cu triptofan, preparate
cu paracetamol pentru administrare orală,
preparate cu paracetamol pentru administrare
intravenoasă, preparate cu paracetamol cu
eliberare modificată, preparate cu oligoelemente
pentru consumul uman de uz medical, preparate
cu minerale și vitamine de uz medical, preparate
de toaletă medicinale, preparate de uz medical
pentru spălături, preparate din argilă medicinală,
preparate medicale, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate minerale de uz
medical, preparate pe bază de panthenol,
de uz medical, preparate pentru baie de uz
medical, preparate pentru clismă, preparate
pentru băuturi medicinale, reactivi de uz
medical, produse rehidratante de uz medical,
produse pentru împrospătarea respirației
de uz medical, produse pentru vaccinare
orală, produse antipiretice, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
utilizate în naturopatie, șampon medicinal
pentru păr, șampon medicinal, șampoane
uscate medicinale, șampoane medicinale, săruri
pentru rehidratare orală, săruri de uz medical
pentru baie, săruri de ape minerale, remedii
naturale și farmaceutice, șervețele impregnate
cu medicamente, stickuri contra durerilor de
cap, spume contraceptive (anticoncepționale),
sprayuri cu lichide pentru bandajare, solvenți

pentru îndepărtarea plasturilor, soluții contra
bătăturilor, soluție salină pentru irigarea
sinusurilor și nasului, seringi preumplute de
uz medical, truse portabile de medicamente
umplute, truse de prim ajutor de uz casnic
umplute, truse de prim ajutor umplute,
preparate terapeutice pentru baie, suplimente
nutritive fortifiante, care conțin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic și pentru
persoanele în convalescență , vaselină de uz
medical sau veterinar, unguente cu mentol
pentru bebeluși, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluși, vată sterilă (aseptică), tampoane de
vată antiseptice, vată de uz medicinal, vată de
uz chirurgical, vată pentru scopuri farmaceutice,
vată de uz medical, ulei de ricin de uz medical,
tinctură de iod, iod pentru scopuri medicale,
camfor de uz medical, ulei camforat de uz
medical, glicerină de uz medical, mentol, alifii
medicamentoase mentolate, pentru mai multe
scopuri.

───────

(210) M 2020 05919 (111)172633
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CRH CIMENT (ROMANIA)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraTenc

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcții.
37. Servicii de construcții, în special construcții
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcții, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcție, servicii de tencuire,
consultanță în construcții, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

(740) CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. POPA SAVU, NR. 42,
PARTER, SECTOR 1, P.O.BOX 2-229,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA

───────
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(210) M 2020 05920 (111)172634
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraFin

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcţii.
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05921 (111)172635
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraFix

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Adezivi pentru plăci ceramice pentru utilizare
în industrie, cimenturi adezive pentru utilizare în
industrie.
19. Mortar pentru construcţii.
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, consultanţă în
construcţii, servicii de reparaţii (restaurarea de
clădiri).

───────

(210) M 2020 05922 (111)172636
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraTherm

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Adezivi pentru scopuri industriale, cimenturi
adezive pentru utilizări în industrie.
17. Adezivi pentru izolare.
19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcţii.
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

───────
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(210) M 2020 05925 (111)172429
(151) 21/08/2020
(732) SC SENIA COMPANY 999

SRL, STR. ZORELELOR NR.
49, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

Senia MUSIC

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 22.01.16;
27.05.01; 29.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

15. Instrumente muzicale, cutii pentru
instrumente muzicale, stative pentru instrumente
muzicale, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale.

37. Reparații și/sau întreținere de instrumente
muzicale.
39. Servicii de transport de instrumente
muzicale.
40. Servicii de fabricare personalizată, pentru
terţi, de cutii pentru instrumente muzicale.
41. Organizarea de evenimente de divertisment,
artistice și culturale, servicii de rezervare și
servicii de agenţie de bilete pentru evenimente
de divertisment, artistice și culturale.

───────

(210) M 2020 05926 (111)172535
(151) 21/08/2020
(732) MARIAN PETCU , CALEA

MOŞILOR 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, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

Liligrip

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 2757C)

35. Servicii de comerț cu amănuntul și/sau cu
ridicata în legătură cu instrumente muzicale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru instrumente
muzicale, servicii de comerț cu amănuntul și/
sau cu ridicata în legătură cu echipamente
de sonorizare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
echipamente de sonorizare, servicii de comerț
cu amănuntul și/sau cu ridicata în legătură cu
echipamente pentru transmiterea sunetelor și
imaginilor, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru echipamente
pentru transmiterea sunetelor și imaginilor,
servicii de comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata
în legătură cu suporturile muzicale (cd-uri, dvd-

uri,  discuri  vinil),  servicii  prestate online de 
un  magazin de  vânzare  cu  amănuntul 
pentru  suporturi muzicale  (cd-uri,  dvd-uri, 
discuri vinil), serviciide comerț cu amănuntul 
și/sau  cu  ridicata  în legătură  cu  cărți  si 
reviste,  servicii  prestate online  de  un  magazin 
de  vânzare  cu  amănuntul pentru  cărți  si 
reviste, servicii de comerțcu amănuntul și/sau
cu  ridicata  în  legătură cu  partituri  muzicale, 
servicii  prestate  online de  un  magazin  de 
vânzare cu amănuntulpentru partituri muzicale,
servicii  de  comerț  cu amănuntul  și/sau  cu 
ridicata  în  legătură  cu cutii  pentru  instrumente 
muzicale, stative pentru instrumente muzicale, 
genți  special  adaptate pentru  transportul 
instrumentelor  muzicale, servicii  prestate 
online   de  un    magazin    de      vânzare    cu
amănuntul  pentru  cutii  pentru  instrumente
muzicale, stative  pentru instrumente muzicale,
genți  special  adaptate pentru  transportul 
instrumentelor  muzicale, prezentarea 
produselor prin toate mijloacele de comunicare 
pentru  vânzarea  cu  amănuntul, organizarea 
de târguri și expoziții în scopuri comerciale 
și publicitare.
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(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.

───────

(210) M 2020 05928 (111)172536
(151) 21/08/2020
(732) ALINA-CRISTIANA IERUGAN,

STR. TRANSILVANIEI NR. 23, BL.
AN-51, ET. 4, AP. 13, 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)

COPILĂRIA PE ASFALT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 de
fidelizare, motivare și recompensare, 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.
41. Desenare pe asfalt şi diverse  suprafeţe
pavimentale, servicii educative, de divertisment 
și  sportive, organizare  de  conferințe, expoziții
și    concursuri,   producție     audio,   video    și
multimedia  și  fotografie, serviciide spectacole
în direct, servicii de închiriere de echipamente
și  instalații  pentru  educație,  divertisment, 
sport  și  cultură,  servicii  educative  și  de 
instruire,  ateliere recreative,  administrare 
(organizare) de servicii de jocuri, administrare 
(organizare)  de  servicii  de  divertisment,
administrare (organizare)  de  activități 
culturale,  activități  culturale,  administrare
(organizare) de  spectacole de jocuri, ateliere 
organizate  în scopuri  culturale,  consultanță  în 
materie  de  planificare  de  evenimente 
speciale, coordonare    de    activități   culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare  de  evenimente  culturale,
coordonare de evenimente de divertisment,
educație și instruire, fotoreportaje,  furnizare  de
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───────

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 
informații  despre  activități  culturale,  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 în materie de 
recreere,  furnizare  de  informații  despre 
divertisment și evenimente de divertisment,  în 
rețele  online  și  pe  internet,  furnizare  de 
instalații de joacă pentru copii, furnizare de 
instalații de  recreere,  furnizare  de  instalații 
recreative, 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  recreere, 
furnizare  de  zone  de  recreere sub  formă  de 
zone  de  joacă  pentru  animale  de  companie, 
furnizarea  de  instalații pentru  activități  de 
recreere  în  aer  liber,  găzduire  de  ligi  de  sport 
fantezie,  informare în  legătură  cu  activități 
culturale,  informații  în  materie  de  divertisment, 
informații înmaterie de recreere, managementul
artistic  al  locurilor  amenajate pentru 
divertisment,  organizare  de  activități  de
divertisment, îndrumare (instruire), 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 
activități  recreative,  organizare  de activități 
sportive  pentru  tabere  de  vară,  organizare  de 
competiții,  organizare  de evenimente  de 
recreere,  organizare  de  evenimente  pentru 
divertisment, organizare  de  evenimente 
recreative, organizare  de  evenimente  sportive
și culturale  comunitare,  organizare  de 
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente în  scop  cultural,  de  divertisment
și  sportiv,  organizare  de  festivaluri,
organizare  de  festivaluri  în  scopuri  culturale,
organizare  de  festivaluri  pentru  divertisment,
organizare   de  festivaluri   în   scopuri
recreative,  organizare  de  festivități  în scopuri
culturale,  organizare  de    gale,  organizare de

petreceri,  organizare  de  serbări  în scopuri  de 
divertisment,  organizare  de  prezentări  în 
scopuri  recreative, organizare de prezentări  în 
scopuri  culturale,  organizare  de  serbări  în 
scopuri educative,  organizare  de  serbări  în 
scopuri recreative, organizare de servicii de
divertisment, organizare  de spectacole vizuale,
organizare  de  spectacole vizuale  și  muzicale,
organizare  de  spectacole  în  scopuri  de 
divertisment, 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 activități culturale,
organizare  și  coordonare  de  activități  de 
divertisment, organizare  și  găzduire  de 
ceremonii  de decernare  de  premii,  organizare 
și  pregătire  de expoziții  în  scopuri  de 
divertisment,  organizare  și  prezentare  de 
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu 
scop culturalsau educațional, organizarea de
evenimenteculturale și artistice, organizarea de
jocuri cu participarea publicului,organizarea de
spectacole  (servicii  de  impresariat), 
organizarea  de  spectacole culturale, 
organizarea de spectacole în scopuri culturale, 
organizarea  de  demonstrații  în scopuri 
recreative,  organizarea  spectacolelor,  pictură 
pe  față,  picturi  de  portrete, planificare  și 
coordonare  de  petreceri  (divertisment), 
planificarea  de petreceri,  planificarea  de 
recepții  (divertisment),  planificarea  de 
spectacole,pregătire pentru copii în activități de
aventură, producție de programe de televiziune
în direct, producție de programe de televiziune 
în  direct  cu  scop  educativ, producție  de 
programe  de  televiziune  în  direct  pentru 
divertisment, producție deprograme radiofonice
și  de  televiziune,  producție  de  spectacole, 
punerea la dispoziție dejocuri, servicii oferite de 
săli de jocuri, servicii dedivertisment interactiv, 
servicii de divertismentpentru copii, servicii de 
divertisment în centre de vacanță, servicii de
divertismentpentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
servicii de pictură murală, servicii de tabere de 
vară  (divertisment),  sisteme  de  joc  
(divertisment,  educație),  servicii  specifice 
parcurilor  de aventură pentru copii,  tabere 
de  recreere,  tabere  de  vară  (divertisment și 
educație).
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(210) M 2020 05931 (111)172440
(151) 21/08/2020
(732) S.C. VEGA COMPANY S.R.L.,

B-DUL MAREA UNIRE NR. 107,
VEGA HOTEL, PARTER, BIROUL
E, JUDETUL GALATI, GALATI,
500167, GALAȚI, 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)

VEGA HOTELS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05934 (111)172751
(151) 22/08/2020
(732) BEAUTY SALON ELENA SRL,

BULEVARDUL PANDURILOR NR.
9, A7, SC. B, AP. 23, JUDETUL
VALCEA, RM VALCEA, 240087,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Ergoline Bulevard
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Servicii oferite de salon de coafor pentru
femei.

───────

(210) M 2020 05935 (111)172890
(151) 23/08/2020
(732) LAURA PAȘCALĂU, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 9, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410061, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Sunt mămică, ce să fac?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, indigo,
crem, auriu
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(210) M 2020 05939 (111)172537
(151) 24/08/2020
(732) IOANA-SIMONA ANDREI, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 7, AP. 1, JUDETUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALMA print

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Agenții de publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2020 05942 (111)172558
(151) 24/08/2020
(732) ELCOR PAPER SRL, STR.

ZIZINULUI NR. 111, INCINTA
COMAT SA, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ELCOR PAPER materiale
pentru industria publicitară-

papetărie-birotică

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05945 (111)172538
(151) 24/08/2020
(732) BEVO ASSET HOLDING SA,

STR. AGRISELOR NR. 4, AP. 3,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

cream TAILORS

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Înghețată, gheață.
35. Publicitate, servicii de comerț cu înghețată.
43. Servicii de restaurante.

───────

(210) M 2020 05946 (111)172539
(151) 24/08/2020
(732) ALEXANDRU-BOGDAN TOPOR,

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZILI

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 03.13.18;
27.05.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizarea de evenimente în aer liber,
petreceri de copii indoor și outdoor, activități
culturale, servicii de amuzament pentru copii,
servicii de divertisment pentru copii, planificare
de petreceri (divertisment).

───────

(591)    Culori revendicate: roz (RGB 239 80   
            156), negru (RGB 72 72 74)

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 4, 
AP. 8, JUDEȚUL SIBIU, SAT
SELIMBAR (COM. SELIMBAR),
SIBIU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz (Pantone 705),
mov (Pantone 266, 258), albastru
(Pantone 306), verde (Pantone 375),
galben (Pantone 102), portocaliu
(Pantone 165), roșu (Pantone 185)
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(210) M 2020 05947 (111)172540
(151) 24/08/2020
(732) CRISTIAN MINCA, STR. TRIBUNEI

NR. 27, AP. 8, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

APUS DE SOARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05954 (111)172541
(151) 24/08/2020
(732) NASIRCO ESRA SRL, STR.

ALECU RUSSO NR. 4, PARTER
ȘI ETAJ, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Maher

(531) Clasificare Viena: 10.01.12; 05.01.12;
25.01.19; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant, servicii de furnizare
de alimente și băuturi, servicii de cantină,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de fast-fooduri, servicii de cafenea, servicii de
bar, servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar), servicii de catering, servicii de preparare
a mâncărurilor și a băuturilor, servicii de lounge
cu narghilea, servicii de bucătari personali,
servicii de creșă (crèche), servicii de informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie, aparate de gătit, închiriere de
echipament de catering și echipament pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
unităţi de cazare temporară (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
servicii de motel, servicii de hostel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de rezervare de spaţii de cazare pentru
turişti, în special prin agenţii de turism sau
brokeri.

───────

(210) M 2020 05961 (111)172542
(151) 25/08/2020
(732) LOREDANA ELENA

ANGHELACHE, CALEA
BUCURESTI NR. 15, BL. 21, SC. B,
AP. 2, JUDETUL ARGES, PITESTI,
110120, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PRINTESA DE AUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii oferite de un solist de muzică
pop și muzică de petrecere, servicii de
compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de orchestră, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment radio, prezentarea prestațiilor

(591) Culori revendicate: grena (Pantone
1795 C), auriu (Pantone 141 C, 142 C),
alb
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live, fotografie, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, divertisment de televiziune,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), scrierea de texte,
altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de karaoke,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile.

───────

(210) M 2020 05963 (111)172543
(151) 25/08/2020
(732) ADK PROTECT & SECURITY SRL,

STR. TABACI NR. 5, BIROU NR.
24, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

ADK PROTECT & SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

clase:
45. Servicii de protecție și gardă.

───────

(210) M 2020 05964 (111)172571
(151) 25/08/2020
(732) CORNELIUS FLORIN STOICA,

STR. CODRII NEAMȚULUI, NR. 11,
BL. 2, SC. 2, AP. 69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Lumina Cuvântului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele  electronice, 
comunicații  radio,  consultanță  în  domeniul 
rețelelor de comunicații,consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare  de  comunicații  prin  radio,  servicii 
audiotext  (telecomunicaţii),  servicii  de
comunicare electronică pentru transmisia de
date, servicii de comunicare fără fir în bandă 
largă, servicii  de comunicare pentru  transmisia 
de informații, servicii de comunicații,servicii de 
comunicații  audio,  servicii  de  comunicații 
audiovizuale,  servicii  de comunicații  digitale, 
servicii  de  comunicații  de rețea cu valoare 
adăugată,  servicii  de  comunicații  electronice, 
servicii de comunicații electronice pentru
transmisie prin cablu, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin antene, servicii
de  comunicații  fără  fir,  servicii  de  comunicații 
furnizate  electronic,  servicii  de comunicații 
pentru  transmiterea  electronică  a  imaginilor, 
servicii  de  comunicații prin  radiofrecvență, 
servicii de comunicații prin cablu, servicii de 
comunicații  prin  mesaje  de  telex,  servicii   de
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comunicații radio în bandă largă, servicii de
comunicații  radiotelefonice,  servicii  de
comunicații video, servicii de difuzare și
comunicații  interactive,  servicii  de  informare 
prin radio, servicii de încărcare de fotografii 
(transmitere),  servicii  de  încărcare video 
(transmitere),  servicii  de  radio-fax,  servicii  de 
radiocomunicații, servicii  de  rețele  de 
radiocomunicații,  servicii  de  telecomunicații
interactive,  servicii  de  transmisie  de  date, 
servicii  de  teleconferință  și  videoconferință,
servicii  de  transmisie  electronică  de  imagini, 
servicii  de transmisie electronică de informații, 
servicii  de  transmisie  video,  servicii  de 
transmisii  digitale,  servicii  de transmisie  și 
recepție  a  datelor  cu  ajutorul  mijloacelor  de 
telecomunicații,  servicii  de transmitere  de 
mesaje,  servicii  de videoconferință,  servicii  de 
trimitere  și  primire  de mesaje,  servicii  de 
videotext  interactiv,  servicii  interactive  de 
comunicații, telecomunicații  prin  radio, 
transmisie  de  filme  video,  transmisie  de 
informații îndomeniul audiovizual, transmisie de
informații prin rețele de comunicații electronice,
transmisie  de  informații  prin  intermediul 
sistemelor de comunicații video, transmisie de 
informații prin rețele naționaleși internaționale, 
transmisie de informații prin rețele optice de 
telecomunicație,  transmisie  de informații  prin 
teleimprimatoare,  transmisie  de mesaje  și 
imagini,  transmisie  de  sunet  asistată  de 
calculator, transmisie  de  sunet,  imagine  și 
informații, transmisie de sunete prin mijloace 
electronice,  transmisie  de știri  la  organizațiile 
care difuzează știri, transmisie de știri și
informații de actualitate, transmisie digitală de
voce, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie și recepție prin radio, transmitere de
mesaje,  transmitere  de înregistrări  audio  și 
video în rețele, transmitere de sunete, imagini, 
semnale  și  date în  rețea,  transmitere  de 
semnale  audio  și/sau  video  digitale  prin 
telecomunicații, transmitere  digitală de date pe
internet, transmitere electronică de mesaje și
date, comunicare de informații prin televiziune, 
difuzare audio, difuzare de filme printeleviziune,
difuzare de programe  de radio și  televiziune 
interactive,  difuzare  de informații  prin 
intermediul televiziunii, difuzare de programe 
de  teleshopping  prin intermediul  televiziunii, 
difuzare de programe de televiziune, difuzare 
de programeprin internet, difuzare de programe

prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare,  difuzare  de  programe  radio  și  de
televiziune, difuzare de programe video și audio
prin internet, difuzare radiofonică de informații 
și alte programe, difuzare video,difuzarea de 
muzică,  difuzarea  la  radio  și  televiziune, 
furnizare  de  comunicații  prin transmisii 
televizive,  furnizare  de  informații  cu  privire  la 
radiodifuziunea  prin  cablu a  programelor  de 
televiziune,  furnizare  de  informații  despre 
radiodifuziune,   radiodifuziune  sonoră  digitală,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune,  radiodifuziune  și  transmitere  de 
programe  radio,  servicii  de comunicații 
televizuale, servicii de difuzare audio și video
prestate  pe  internet, servicii  de  podcasting, 
servicii  de  radiodifuziune,  servicii  de 
radiodifuziune  prin internet,  servicii  de 
radiodifuziune sonoră, vizuală  și  prin  cablu, 
servicii  de  televiziune radiodifuzată  pentru 
telefoane  mobile,  servicii  de  transmisii 
audiovizuale,  transmisie  de podcasturi, 
transmisie  TV  prin  internet,  transmisie  de 
programe  radio, transmisie  de  webcast-uri, 
transmisie  video  la  cerere,  transmisie 
wireless,  transmisie  și difuzare  de  date, 
transmisii  video,  transmitere  de  date  audio 
pe  internet, transmitere  de  date  video  pe 
internet, transmitere  de  programe  de 
televiziune,  transmitere  electronică  de  știri, 
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.
41. Administrare (organizare) de competiții,
administrare  (organizare)  de  concursuri,
concursuri organizate prin telefon, coordonare
de convenții, coordonare de expoziții cu scop
educativ,  desfășurare  de expoziții  în scop 
de divertisment, organizare de ateliere de lucru 
și    seminarii    despre    cunoașterea    de  sine,
organizare  de  ceremonii  de  decernare  de 
premii,  organizare  de  ceremonii de  decernare 
de  premii  pentru  recunoașterea  meritelor, 
organizare  de  cicluri  de conferințe,  organizare 
de  competiții  educative, organizare  de 
competiții  în  scopul  instruirii, organizare  de 
competiții  în  scopuri  recreative,  organizare 
de competițiipentru divertisment, organizare de
concursuri pe internet, organizare de conferințe,
organizare  de  conferințe  în  materie  de 
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activități  culturale,  organizare  de congrese  în 
scop de instruire, organizare de convenții cu 
scopuri  educative, organizare  de  demonstrații 
în  scopuri  culturale,  organizare  de expoziții 
cu  scop instructiv,  organizare  de  expoziții 
educaționale, organizare de expoziții  pentru 
divertisment, organizare  de  expoziții  în  scop 
educativ, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizare de jocuri și 
competiții,  organizare  de  reuniuni  și
conferințe, organizare de seminarii,  organizare 
de  seminarii  cu  scop  educativ, organizare  de 
seminarii educative, organizare de întâlniri în 
scopuri  recreative, organizare  de  seminarii  pe 
teme  de  educație,  organizare  de  seminarii 
pe  teme recreative,  organizare  de  seminarii 
referitoare la instruire, organizare de seminarii și
conferințe,  organizare  de  seminarii  și 
congrese,  organizare  și  conducere de 
conferințe educative, organizare și coordonare 
de  competiții,  organizare  și coordonare  de 
convenții,  organizare  și coordonare  de 
prelegeri,  organizare  și  coordonare  de 
seminarii  și  ateliere  de  lucru (instruire), 
organizarea de competiții în scopuri culturale, 
organizarea  de  concursuri  cu  întrebări  și 
răspunsuri,  organizarea  de concursuri  în 
domeniul  educație  sau divertisment, 
organizarea  de  demonstrații  în scopuri 
educaționale,  organizarea  de  convenții  în 
scopuri recreative, organizarea deseminarii în 
scopuri recreative, organizarea și conducerea 
de  seminarii, organizarea  și  conducerea  de 
conferințe, organizarea  și  conducerea  de 
congrese, organizarea  și  conducerea  de 
conferințe  și seminarii,  orgzanizare  de 
expoziții  cu  scop educativ,  planificare  de 
conferințe cu scopuri educative, realizare de 
expoziții  cu scopuri  culturale,  realizare, 
coordonare  și  organizare  de  conferințe, 
realizare, coordonare  și  organizare  de 
congrese,  realizare,  coordonare  și  organizare 
de  seminarii,  realizare,  coordonare  și 
organizare de simpozioane, realizarea de
concursuri  pe  internet,  seminare,  servicii  de 
conferințe,  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,  furnizare  de divertisment 
multimedia printr-un site internet, furnizare de 
programe  multimedia  de divertisment prin 
servicii  de  televiziune,  de  bandă largă, fără fir 
și  online,  furnizare  de  servicii  de  înregistrare

 
video  automată, pregătire  de  programe 
radiofonice  și  de televiziune,  pregătire  și 
producție de programe de radio și televiziune, 
prezentare  de  programe  de  radio,  prezentare 
de  programe de  televiziune,  producere  de 
programe audio, producere de programe de
televiziune  în  vederea  difuzării  pe  dispozitive 
mobile,  înregistrări  de  albume, înregistrări  pe 
benzi video (filmare), producțieaudio și video 
și  fotografie,  producție  de  casete video, 
producție de benzi video, producție de casete 
video și videodiscuri,producție de clipuri grafice
cinematografice, producție de divertisment sub
formă  de  casete  video,  producție  de 
divertisment  sub   formă  de programe de
televiziune,  producție  de  divertisment  sub 
formă  de  înregistrări  audio,  producție  de
divertisment  sub  formă  de  seriale  de 
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de  divertisment,  producție  de  emisiuni  de 
televiziune,  producție  de  înregistrări audio, 
producție  de  înregistrări  audiovizuale, 
producție  de  înregistrări  educative audio  și 
video,  producție  de  înregistrări  video, 
producție  de  prezentări  audiovizuale, 
producție  de  programe  educative  de 
televiziune,  producție  de  video-uri muzicale, 
realizare  de  programe  de  divertisment 
radiofonic,  realizare  de  spectacole de 
divertisment în direct, servicii de  editare audio 
și  video,  servicii  de  producție  video, servicii  de 
înregistrare,  servicii  de  înregistrări  audio, 
servicii de înregistrarevideo, activități culturale.
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(210) M 2020 05996 (111)172585
(151) 25/08/2020
(732) DOMENIUL BOGDAN SA, STR.

GRIGORE MORA NR. 13, PARTER,
AP. 1, BIROUL 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENSO CELEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vinuri,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin.

───────

(210) M 2020 06030 (111)172862
(151) 27/08/2020
(732) SC TS LOCKS DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. ALEXANDRIEI NR.
203A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MAXXCLEAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Distribuitoare automate (cu senzor) pentru
săpun, detergent lichid şi dezinfectant.
11. Echipamente pentru sterilizare, dezinfectare
şi decontaminare, sterilizatoare de aer, aparate
de dezinfectare, nu pentru scopuri medicale,
sterilizatoare UV portabile pentru obiecte
mici, lămpi germicige, sterilizatoare UV pentru
tacâmuri, cu funcţie de uscare, dozatoare de
substanţe dezinfectante pentru toalete.

21. Dozatoare de săpun, detergent lichid şi
dezinfectant.

───────

(210) M 2020 06064 (111)172831
(151) 27/08/2020
(732) THEREZIA PRODCOM SRL, STR.

PANET NR. 404, JUDEŢ MUREŞ,
PANET, MUREȘ, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

therezia

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, brânzeturi,
brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de brânză, 
cașcaval,  cașcaval  afumat,  amestecuri de 
brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane 
de  mozzarella,  batoane  de brânză,  brânză 
albă  moale,  brânză  cancoillotte,  băuturi 
aromate pe bază de lapte,băuturi din lapte cu 
conținut  de  fructe,  băuturi  pe  bază  de  bacterii 
din acid lactic,băuturi facute din iaurt, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lactate care
conțin  fulgi de ovăz, băuturi  pe  bază de  lapte,
băuturi  pe  bază  de  lapte  aromatizate  cu
ciocolată,  băuturi  pe  bază  de  lapte  cu  aromă 
de  cacao,  băuturi  pe  bază  de  lapte  cu cacao, 
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea, 
băuturi pe bază de lapte cuconținut 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 ovăz(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de
produse lactate, băuturi pe bază de soia utilizate
ca înlocuitori de lapte, caș, budinci pe  bază  de
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lapte,  bucăți  de  tofu  uscate prin  înghețare 
(kohri-dofu),  bucăți  de  tofu  prăjite  (abura-age), 
brânză topită, brânză tartinabilă, brânză scursă, 
brânză  rasă,  brânză  proaspătă  de  vaci, 
brânză prelucrată,  brânză  din  lapte  de  capră, 
brânză de oaie, brânză cu pastă moale, brânză
cu  mucegai,  brânză  cu  ierburi,  brânză  cu 
conținut  scăzut  de  grăsimi,  brânză  cu
condimente,  brânză  quark,  brânză  cheddar, 
brânzeturi  proaspete  nematurate, brânzeturi 
maturate  moi,  brânzeturi  maturate,  brânzeturi 
albe  moi,  scurse,  înălbitori pentru  băuturi 
(lactate),  iaurturi  de băut,  iaurturi cu gust  de 
fructe,  iaurturi  cremoase,  iaurturi aromate, 
iaurt  preparat  din  lapte  de  capră,  iaurt  de 
soia, iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, iaurt, 
glazură  de  frișcă  pe  bază  de  lactate,  ghee 
(unt limpezit), frișcă vegetală,  frișcă sub formă 
de  praf  pentru  cafea,  frișcă  pentru  cafea 
constând în  principal  din  produse  lactate, 
frișcă  lichidă sau  praf  pentru  cafea,  frișcă 
artificială  (înlocuitori pentru  produse  lactate), 
frișcă,  fermenți  de  lapte pentru  uz  culinar, 
deserturi  reci  din  produse lactate,  deserturi 
preparate din produse lactate, deserturi pe bază 
de  lapte  artificial,  deserturi  din  iaurt,  creme  de 
brânză, cheag, ceaicu lapte (în care predomină
laptele), înlocuitori de unt, înlocuitori de
smântână,  înlocuitori  de  lapte,  înlocuitori  de
frișcă pentru băuturi, înlocuitori de brânză,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitor de frișcă
lichidă sau praf pentru cafea, fără conținut de
lapte, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar, 
lapte de nucă de cocos folosit ca băuturi, lapte 
de migdale de uz  culinar,  lapte de migdale, 
lapte  de  cânepă destinat  utilizării  ca  înlocuitor 
de  lapte,  lapte  de  cocos  (băuturi),  lapte  de 
cocos, lapte decapră, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, lapte de albumină, lapte
condensat,  lapte  bătut,  lapte  aromat,  lapte 
acidofil, lapte, produse lactate, kefir (băutură din 
lapte),  preparate  pentru  fabricarea  iaurtului, 
preparate  cu  brânză de  țară,  praf  de  frișcă 
(produse  lactate),  praf  de brânză,  mix  de 
brânzeturi, mascarpone,  margarină,  lichior  de
 ouă(non-alcoolic), lapte praf pentru scopuri 
de alimentație, lapte praf de soia, lapte praf de 
cocos,  lapte  praf  de  capră,  lapte  praf
aromatizat  pentru  preparat  băuturi, lapte praf,
lapte fermentat  la  cuptor,  lapte fermentat,  lapte 
ecologic,   lapte   din    boabe   de    soia,   lapte
 

 deshidratat,  lapte   degresat,  lapte  de   vacă, 
lapte  de  ovăz,  lapte  de  orez  de  uz  culinar, 
lapte de orez,  lapte de  oaie,  zer  uscat,  zer  de  
unt,  zer,  unt  cu  usturoi,  unt  cu  plante  
aromatice, cremă  de  unt,  unt,  tzatziki,  tempeh, 
sosuri pe bază de lactate, sosuri de brânză, 
smântână  grasă,  smântână  (produse  
lactate),  smântână,  skyr  (iaurt  tipic  islandez),  
shake-uri  din  lapte,  ryazhenka  (lapte 
fermentat), produse  tartinabile lactate  cu  conț 
inut  redus  de  grăsimi,  produse  lactate 
tartinabile,  carne și  produse din carne,  fructe, 
ciuperci,    legume,     nuci    și     leguminoase
prelucrate, insecte și larve preparate,  intestine  
pentru cârnați  și  imitații  ale   acestora, ouă  și
produse   din   ouă, pește,  fructe   de  mare  și 
moluște, nu vii, supe și baze desupă,  extracte  
din carne, uleiuri și  grăsimi comestibile,  paste  
de  carne,  jeleuri, dulcețuri,  compoturi,  paste  
de  fructe  și  legume,  paste  tartinabile  din  
pește,  fructe  de  mare  și  moluște,  alimente  
gătite,  constând  în  totalitate sau  în  cea  mai 
mare  parte  din  carne,  alimente  preparate  
care  constau  în  principal  din   înlocuitori  de
carne,  antreuri preparate constând în principal
din   fructe    de    mare,   alimente   refrigerate
constând  în  principal  din  pește,  feluri  de 
mâncare    preparate    din   carne,   mâncăruri
congelate   constând   în   principal  din   carne,
mâncăruri  congelate  constând   în   principal
din  pește,  mâncăruri  gătite  care  conțin  în  
principal carne de pui, mâncăruri  cu  legume,
congelate  rapid,  plăcintă  cu  carne,  mâncăruri  
preparate  pe bază  de carne, mâncăruri  
preparate  din  carne  (în  care predomină  
carnea),  mâncăruri  preparate  constând  în  
principal  din  carne,  mâncăruri preparate  care 
conțin (în principal) ouă, supe,sos de brânză 
velveeta  amestecat  cu  ardei  iuți  chili,  salate 
aperitiv, salate de  legume,  salate  cu carne  de 
pasăre,  tocăni,  bacon,  cârnați, cârnați în aluat, 
carne,  carne  preparată,  carne feliată,  ficat,  
cărnuri  gătite,  carne  procesată,  jambon,
înlocuitori  de  carne,  hamburgeri,  gustări  pe  
bază  de  carne,  produse  din  carne preparate,
mezeluri,  șuncă,  salam,  brânză  albă,  brânză  
sub  formă  de  sosuri de  înmuiat, gogoși  cu 
brânză proaspătă de vaci, măslineumplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floareasoarelui.
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(210) M 2020 06087 (111)172828
(151) 28/08/2020
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. POPA SAVU, NR. 42,
PARTER, SECTOR 1, P.O.BOX 2-229,,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA

(540)

ANGELLI CHERRY DELUXE
Mario Angelli CHERRY Perfect

taste of sweet cherries

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.16;
05.03.13; 05.05.20; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), lichior.
───────

(210) M 2020 06091 (111)172874
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

(540)

DĂRUIEŞTE ROMÂNIE!
(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 06116 (111)172754
(151) 31/08/2020
(732) CLUBUL SPORTIV ACADEMIA DE

FOTBAL GHEORGHE HAGI, BD.
MAMAIA NR. 208, ET. 4, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE FOTBAL
”HAGI” 2009 CAMPIONII

CREEAZĂ CAMPIONI

(591) Culori revendicate: negru, vișiniu
(Pantone P 7426), turcoaz, auriu, alb

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010565,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 26.01.03;
21.03.01; 25.01.06; 14.09.10; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06117 (111)172734
(151) 31/08/2020
(732) FOTBAL CLUB VIITORUL

CONSTANTA S.A., BD. MAMAIA
NR. 208, ET. 4, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

VIITORUL F.C. V
2009 CONSTANȚA

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 26.01.03;
25.01.06; 14.09.10; 27.05.01; 27.05.21;
27.07.01; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06119 (111)172606
(151) 31/08/2020
(732) NORDTEC ROMANIA SRL, STR.

7 IZVOARE NR. 42, JUDEȚUL
BRAȘOV, SACELE, 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

(540)

nordtec

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.01.01;
27.05.01; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Vitrine frigorifice, rafturi frigorifice.
───────

(591) Culori revendicate: negru, auriu,
bleumarin

(591) Culori revendicate: albastru, negru, 
alb,auriu

(591) Culori revendicate: roșu, albastru
deschis, negru
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(210) M 2020 06121 (111)172580
(151) 31/08/2020
(732) BT Pensii SAFPF S.A., STR.

BUZEŞTI 75+77, ET. 10, BIROUL 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011013,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BT Pensii Grupul Financiar
Banca Transilvania

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de administrare a fondurilor
de pensii facultative, servicii financiare,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, informaţii financiare,
oferirea de informaţii financiare, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, afaceri financiare, afaceri monetare,
servicii de asigurări, afaceri imobiliare, garanţii
pentru cauţiune, servicii bancare, brokeraj,
brokeraj cu acţiuni şi titluri, verificarea cecurilor,
compensare financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, birou de
credite, emiterea cardurilor de credit, finanţarea
contractelor în rate, finanţarea contractelor de
achiziţii în rate, leasing imobiliar, banking pentru
ipoteci, împrumuturi contra garanţii, servicii de
garanţii, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, servicii fiduciare, depozite de
valori, servicii de depunere în casete valorice,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă/evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (rfp), consultanţă pentru
asigurări, servicii de asigurări financiare, servicii
de finanţare, împrumuturi în rate, servicii bancare
de tip credit ipotecar, servicii bancare online,
servicii bancare la distanţă (home banking),
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de
credit, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de debit, servicii de depozite sigure pentru
valori, servicii bancare de economisire, investiţii
de capital, investiţii de fonduri, factoring,
sponsorizare financiară, strângere de fonduri
caritabile, multifinanţare, servicii de plată a
pensiilor, fonduri mutuale, servicii bancare

online, funcţii de administrator fiduciar/custode,
servicii bancare de economisire.

───────

(210) M 2020 06308 (111)172544
(151) 07/09/2020
(732) Inspecţia de Stat pentru Controlul

Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat - ISCIR, STR. SFÂNTUL
ELEFTERIE NR. 47 - 49,
SECTORUL 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ISCIR ROMANIA FONDAT 1910

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.01.04; 26.01.18; 01.01.03

clase:
42. Elaborarea de strategii şi programe
de dezvoltare privind activitatea ISCIR,
elaborarea, actualizarea şi supunerea spre
aprobare a prescripţiilor tehnice ce privesc
condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la
instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi
de construire, montare/demontare, instalare,
punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare
şi control nedistructiv, de supraveghere şi
verificare tehnică în utilizare, de revizie, de
reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente,
servicii de autorizare, în conformitate cu
cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în
prescripţiile tehnice a persoanelor fizice sau
juridice care realizează, pentru instalaţii şi
echipamente, verificări tehnice în vederea

(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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autorizării/admiterii funcţionării, verificări tehnice
în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru
estimarea duratei remanente de viaţă, activităţi
de construire, montare, instalare, punere în
funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de
revizie, reparaţii şi de întreţinere, servicii de
autorizare pentru instalaţiile/echipamentele din
domeniul nuclear, servicii de avizare conform
prescripţiilor tehnice a programelor şi rapoartelor
tehnice, a memoriilor şi documentaţiilor
tehnice pentru instalaţii/echipamente, servicii de
atestare a persoanelor fizice în vederea realizării
responsabilităţilor stabilite în conformitate
cu cerinţele şi în condiţiile prevăzute în
prescripţiile tehnice, servicii de omologare de
instalaţii şi echipamente, servicii de aprobare/
omologare a procedurilor de sudură, emiterea
avizelor obligatorii de instalare şi montare
pentru instalaţii şi echipamente, organizarea
şi derularea campaniilor de informare în
scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare
a instalaţiilor şi echipamentelor, avizarea
furnizorilor de formare profesională care
organizează programe de formare profesională,
servicii de cercetare-dezvoltare privind controlul
cazanelor, recipientelor sub presiune şi
instalaţiilor de ridicat.

───────

(210) M 2020 06360 (111)172878
(151) 09/09/2020
(732) NAIL SECRETS SRL, STR.

STEFAN LUCHIAN, BL. 19, AP. 16,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310151

(540)

Podoshop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05;
02.09.19

clase:
35. Servicii de comerţ şi publicitate pentru
produse şi preparate pentru manichiură
şi pedichiură, unghii false, decorațiuni
pentru unghii, produse pentru confecţionarea,
camuflarea şi repararea unghiilor false, geluri
de luciu şi geluri colorate pentru unghii
și unghii false, produse reparatorii pentru
unghii deteriorate, creme, aparate, ustensile
şi seturi pentru manichiură şi pedichiură,
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte cum
ar fi: costume, halate, salopete/combinezoane,
pantofi, papuci, sandale, saboţi, mănuşi, bonete,
măşti, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare,
demonstraţii cu produse, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepția transportului), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
și a lanţurilor de magazine, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, online, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziţii și târguri în scop
comercial şi/sau de publicitate, servicii de
agenție de import-export.
41. Organizarea de cursuri şi instruire, de
specializare în manichiură si pedichiură,
organizarea de conferinţe, concursuri şi
seminarii.

───────

(591) Culori revendicate: magenta, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06361 (111)172879
(151) 09/09/2020
(732) NAIL SECRETS SRL, STR.

STEFAN LUCHIAN, BL. 19, AP. 16,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310151

(540)

PODOWELT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de cursuri și instruire de
specializare în manichiură și pedichiură,
organizarea de congrese, conferințe, concursuri
și seminarii.

───────

(210) M 2020 06431 (111)172825
(151) 11/09/2020
(732) S.C. SHERMAN SECURITY S.R.L.,

STR. CIPRIAN PORUMBESCU
NR. 2, BL. 14, SC. C, PARTER, AP.
41, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SHERMAN SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.06

(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 06569 (111)172889
(151) 17/09/2020
(732) IULIAN BOZ, COMUNA HUDEŞTI,

JUDEŢ BOTOŞANI, SAT VATRA,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

#reStart get coffee be happy

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistenţă 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 şi livrare la domiciliu,
consiliere în afaceri privind francizarea, asistenţă
comercială privind sistemul de franciză, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar.

───────
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(210) M 2020 06601 (111)172872
(151) 18/09/2020
(732) BIOTEHNOS SA, STR.

GORUNULUI NR. 3-5, JUDEŢ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PhysioOne
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice şi articole de parfumerie.
35. Comerţ cu amănuntul pentru produsele din
clasa 3, publicitate.
41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
oferite de centrele de fitness şi centrele de
masaj, organizare de conferinţe, expoziţii, târguri
cu scop cultural, educativ sau de divertisment.
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
persoane, servicii de terapie respectiv,
fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic,
servicii de solar, servicii de tratamente de slăbire.

───────

(210) M 2020 06710 (111)172888
(151) 23/09/2020
(732) FILIP-IVAN MIHAI, SAT

HORODNIC DE JOS NR. 456, JUD.
SUCEAVA, COMUNA HORODNIC
DE JOS, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FIMMO Consultantul
tău imobiliar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.04.09; 26.11.12

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, activități de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar.

───────

(210) M 2020 06873 (111)172891
(151) 28/09/2020
(732) DENTAL-ALEX SRL, STR.

CARPATILOR NR. 7, BL. S2, AP. 1,
JUD BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, TURDA 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, SECTOR 1, ROMANIA

(540)

DENTERRA

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu, alte site-uri ale terţilor ori platforme
specializate, reţele de socializare sau online,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii, inclusiv online, informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială şi consultanţă pentru consumatori,
toate aceste activităţi în legătură cu domeniul
medical stomatologic.
44. Servicii medicale stomatologice, cu activităţi
specifice, cum sunt: stomatologie,
tehnică dentară, radiografii dentare, servicii
chirurgicale, implantologie, tratamente
stomatologice, ortodonţie, asistenţă medicală
stomatologică, servicii specifice oferite de
clinici stomatologice sau spitale stomatologice.

───────

(210) M 2020 07008 (111)172694
(151) 06/10/2020
(732) ALEXANDRU COSTACHE, STR.

ZAGAZULUI NR. 13-19, SC.
A, ET. 8, AP. 817, SECTOR 1 ,
BUCURESTI , 115400, ROMANIA

(540)

MEDICI PENTRU ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.01; 03.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Materiale înregistrate, fişiere de date
înregistrate, fişiere multimedia descărcabile,
programe de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme software de calculator
înregistrate sau descărcabile, fişiere de imagini

descărcabile, publicaţii electronice înregistrate
sau descărcabile, discuri compacte înregistrate,
date înregistrate pe suport magnetic.
38. Servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea de camere de chat pe internet şi
forumuri online, transmiterea de fişiere digitale
şi e-mail, furnizarea accesului utilizatorilor la
reţele globale de calculatoare, servicii de
telefonie şi mesagerie vocală, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
comunicaţii prin radio şi televiziune, servicii de
agenţie de presă.
41. Servicii de educaţie sub toate
formele, organizarea şi susţinerea colocviilor,
conferinţelor, congreselor şi seminariilor, servicii
de instruire, servicii educaţionale, predare.
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii de
telemedicină, consiliere în domeniul sănătăţii,
asistenţă medicală la domiciliu.

───────

(210) M 2020 07639 (111)172545
(151) 23/10/2020
(732) SC FORTUNA FIRE & GUARD

SRL, CLADIREA C09, CAMERA
1, ET. 2, AP.1, SAT MOINESTI,
FERMA POPRICANI, JUD. IAŞI,
POPRICANI, 707380, IAȘI,
ROMANIA

(540)

FORTUNA FIRE & GUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(591) Culori revendicate: albastru 
deschis,roşu, galben
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(210) M 2020 07680 (111)172546
(151) 26/10/2020
(732) SC ADS FIRE SOLUTIONS SRL,

CALEA BUCURESTILOR NR.
289, CAMERA 9, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ADS FIRE POMPIERI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.01.15

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
și de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 07681 (111)172547
(151) 26/10/2020
(732) SC ADS FORCE SECURITY SRL

, CALEA BUCURESTILOR NR.
289, CAMERA 9, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

FORCE ADS SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 24.01.05; 24.01.10;
05.03.13

clase:
37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41. Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei, organizarea de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42. Creare şi menţinere pagină web.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

───────

(591) Culori revendicate: alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe (591) Culori revendicate: albastru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07961 (111)172548
(151) 04/11/2020
(732) SERVICE SECURITY KFC

S.R.L, STR. DEALU CRUCII NR.
854D, SAT SFANTUL ILIE, JUD.
SUCEAVA, COMUNA SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.06;
29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, consultanţă în materie de
securitate, servicii de inspecţii de securitate
pentru terţi, evaluare a riscurilor în materie de
securitate, servicii de supraveghere.

───────

(210) M 2020 08073 (111)172549
(151) 17/11/2020
(732) TARTARUS SECURITY SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU BL. 340,
SC. C, AP. 1, PARTER, JUD. ARAD,
ARAD, 310338, ARAD, ROMANIA

(540)

TARTARUS SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

45. Consultanță în materie de securitate fizică.
───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
rosu, galben, portocaliu, mov, alb,
negru
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Mărci publicate în BOPI nr. 06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2010
08406

24/11/2010 172640 SC INTEGRA HR SRL integraHR 35, 41, 45 719

2
M 2011
04316

08/06/2011 172648 FUNDATIA VOCI
STRAMOSI

FUNDAŢIA VOCI
STRĂMOŞI

41, 42, 45 719

3
M 2011
05088

13/07/2011 172583 AUGUSTIN RUSSU MURIA 1, 19 720

4
M 2012
00685

02/02/2012 172445 IL MAESTRO S.R.L. MEGAPAN 30 720

5
M 2012
02198

02/04/2012 172822 PATRONATUL
ROMAN DIN
INDUSTRIA
DE MORARIT
PANIFICATIE SI
PRODUSE FAINOASE
ROMPAN

ROMPAN
PANIFICATIE
MORARIT

16, 30, 31,
35, 39, 41,
42, 45

720

6
M 2012
05842

13/09/2012 172823 COTET ALEXANDRU
GABRIEL .

SECTOR 7 9, 35, 41,
42

721

7
M 2012
06052

21/09/2012 172551 SC STAR
MANAGEMENT SRL

PRO ISTORIA FEST 9, 16, 35,
41

721

8
M 2012
06429

05/10/2012 172749 BRĂDEAN ANCA
NAGY TIBERIU
ADRIAN
BUCUR ALEXANDRU

Fusion Core 35, 41 722

9
M 2012
06454

08/10/2012 172712 SC SACCO W.G.
DESIGN SRL

SACCO DESIGN 42 722

10
M 2012
06600

12/10/2012 172795 SC ZORILE TOYS
SRL

Z ZORILE STORE Re-
Fresh Yourself

35 723

11
M 2012
06959

26/10/2012 172753 SC RENICO IND SA ReNiCo 6 723

12
M 2012
06961

26/10/2012 172814 SC EDITURA
PARALELA 45 SA

INVĂŢARE DE
EXCELENŢĂ
SUPERSUCCES

16, 35, 39,
41

723

13
M 2012
06964

26/10/2012 172813 SC EDITURA
PARALELA 45 SA

INVĂŢARE
DE INIŢIERE,
SUSŢINERE,
REMEDIERE

16, 35, 39,
41

724

14
M 2012
06965

26/10/2012 172816 SC EDITURA
PARALELA 45 SA

ÎNVĂŢARE DE
CONSOLIDARE
ANTRENAMENT

16, 35, 39,
41

724

15
M 2012
06970

26/10/2012 172812 SC EDITURA
PARALELA 45 SA

ÎNVĂŢARE
STANDARD
aprofundare

16, 35, 39,
41

725

16
M 2012
07021

30/10/2012 172881 SC HD NETWORKING
SRL

HD NETWORKING
SMALL THINK BIG

37, 38, 42 725

17
M 2012
07301

27/07/2012 172550 SC ALIA SA ALIA 16 726

18
M 2012
07322

12/11/2012 172671 SC PIGNA ROMANIA
IMPEX SRL

SCHOLL FRIENDLY 18 726

1003
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

19
M 2012
07337

12/11/2012 172721 SC MODELISM
INTERNATIONAL SRL

MODELISM 16, 35, 41 726

20
M 2012
07338

12/11/2012 172720 SC MODELISM
INTERNATIONAL SRL

MODELISM
INTERNATIONAL

16, 35, 41 726

21
M 2012
07615

26/11/2012 172772 POP BUIA CLAUDIU ITAL-CERAMIC luxul
pe care ţi-l permiţi

19, 35 727

22
M 2012
07881

06/12/2012 172755 SC EDILCONST SA EdilConst 19, 37 727

23
M 2013
00058

09/01/2013 172735 SERVICIUL PUBLIC
DE INFORMARE
SI CONSULTANTA
PENTRU TINERET SI
TURISM SPICTT

SZINFOTOUR 39, 41 728

24
M 2013
00117

12/01/2013 172621 SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL

PRODUSE
ROMÂNEŞTI

29, 35, 39 728

25
M 2013
00826

08/02/2013 172785 GEORGE CLAUDIU
ERWIN

BEAUTY OF
ROMANIA

35, 41 729

26
M 2013
01232

22/02/2013 172481 MIHAI CIMA
GIURCĂ ANAMARIA
HOSSU CRISTIAN-
VOICU
GHEBAN
CONSTANTIN-
DRAGOŞ

GALA PREMIILOR
PENTRU INOVATIE -
Romanian Innovation
Awards

41, 42 729

27
M 2013
02171

28/03/2013 172581 SC SPERANTA
CONCEPT SRL

RODINA 34 730

28
M 2013
02628

11/04/2013 172846 SC INTERBRANDS
MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

SOIN ET AMOUR
RENDUS ESTIME

3, 5, 24, 35 730

29
M 2013
03080

07/05/2013 172553 BACS MIKLOS GALACTORIA 41 730

30
M 2013
03303

30/05/2013 172433 SC SEREX SRL SEREX 5, 8, 11,
16, 20, 35

730

31
M 2013
03396

16/05/2013 172649 STANCIU EMILIAN
ADRIAN

YOYO DELICIOUS
DONUTS

30 731

32
M 2013
03699

29/05/2013 172607 UNIUNEA
DEMOCRATA
MAGHIARA DIN
ROMANIA

SZSCSVAY
AKADEMIA

41 731

33
M 2013
04004

10/06/2013 172786 SC PAMBAC SA Cozonac Moldovenesc
Pambac

30 732

34
M 2013
04079

12/06/2013 172854 SC GREYPOINT
SOLUTION SRL

intretinerejacuzzi.ro 35 732

35
M 2013
04080

12/06/2013 172855 SC GREYPOINT
SOLUTION SRL

Intretinerespa.ro 35 732

36
M 2013
04081

12/06/2013 172858 SC GREYPOINT
SOLUTION SRL

perfectspas.ro 35 732

37
M 2013
04082

12/06/2013 172856 SC GREYPOINT
SOLUTION SRL

specialspas.ro 35 733
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38
M 2013
04083

12/06/2013 172857 SC GREYPOINT
SOLUTION SRL

greypoint
solution...passion for
well done things

35 733

39
M 2014
00531

28/01/2014 172582 BIZ MANIFESTO SRL
D

SUNDAY bagels and
coffee A piece of the
weekend

30, 35 733

40
M 2016
01283

24/02/2016 172848 SC MAY DAY
DISTRIBUTION
IMPEX SRL

MR. Snacko 30 734

41
M 2016
03504

17/05/2016 172687 GRUPA MASPEX Sp.
z o. o. Sp. k.

Bucovina. Sete de
echilibru.

32, 35 734

42
M 2016
07600

08/11/2016 172849 SC MAY DAY
DISTRIBUTION
IMPEX SRL

BAVETE 30 734

43
M 2017
00124

11/01/2017 172843 MARIANA PORST
ALIN CONSTANTIN
ANGHEL

Presto Mereu la fel de
bună

43 735

44
M 2017
03115

10/05/2017 172637 FINESENZA SRL FINESENZA 16, 35, 36,
41

735

45
M 2017
06956

30/10/2017 172615 INDUSTRIAL
BROKERAGE
SERVICES S.R.L.

Dunwell real estate
doers

36 736

46
M 2017
07004

31/10/2017 172657 SC Atmor
Electrocasnice SRL

ATMOR Hot Water On
Demand

35 736

47
M 2017
07425

16/11/2017 172641 INDUSTRIAL
BROKERAGE
SERVICES S.R.L.

Dunwell real estate
doers

35, 36 736

48
M 2018
01095

21/02/2018 172759 SC ND PHARMA SRL SOMNO RELAX 5 737

49
M 2018
03803

07/06/2018 172702 GAUSS CLINICS SRL Gauss Clinics 44 737

50
M 2018
03844

10/06/2018 172739 GLOBAL RECORDS
SRL

GLOBAL EVENTS 25, 35, 41 737

51
M 2018
06059

17/09/2018 172836 PORST IULIAN
ADRIAN
ALIN CONSTANTIN
ANGHEL

pizzateria GĂTIT CU
FOC. DE LEMNE.

30, 43 738

52
M 2018
06862

17/10/2018 172618 RAIFFEISEN BANK
SA

FlexiBILL FACTORING 36, 42 738

53
M 2018
07985

26/11/2018 172604 MATEI LADEA BESPOKE 16, 18, 24,
25, 26, 35

738

54
M 2019
00102

09/01/2019 172444 CRISTIM 2
PRODCOM SRL

Unde mergi cand vezi
salam peste tot? La
Poftamolog

29, 30 739

55
M 2019
00194

15/01/2019 172719 OFY GRUP SRL BABYLON FASHION 35 739

56
M 2019
00270

18/01/2019 172655 TIBERIU FAUR Casa Faur 35, 36, 41,
42, 45

739

57
M 2019
00295

18/01/2019 172623 SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL

29 740
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58
M 2019
00297

18/01/2019 172624 SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL

29 741

59
M 2019
00298

18/01/2019 172622 SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL

29 741

60
M 2019
00453

25/01/2019 172853 IVANESCU BOGDAN
CONSTANTIN

STEM SURE
ACADEMIA 9 LUNI

41 741

61
M 2019
00896

12/02/2019 172659 DIOV NEW
SOLUTIONS SRL

DIOV new solutions 3, 10, 12 742

62
M 2019
01329

25/02/2019 172830 COSTEL GRIGORE Recomandarea
Farmacistului

9, 16, 38,
41, 42

742

63
M 2019
01373

26/02/2019 172651 SC KALINA TEXTILE
SRL

CULINARO 35 743

64
M 2019
02023

18/03/2019 172629 EUCOM INNOVATIVE Courses Without Walls 41 743

65
M 2019
02025

18/03/2019 172630 EUCOM INNOVATIVE AGILE LEARNING 41 743

66
M 2019
03261

25/04/2019 172793 TOPASPRO SRL PASIUNE.RO 3, 5, 10,
25, 35, 39

743

67
M 2019
03396

07/05/2019 172845 REGALINA NATURAL
SRL

CASA DIN BRAN 30, 41, 43,
44

745

68
M 2019
03911

27/05/2019 172717 MKM Activ Trading
SRL

Zenai 3, 9, 21, 35 746

69
M 2019
04134

04/06/2019 172764 Rauch Fruchtsafte
GmbH

BRAVO 29, 30, 31,
32, 33, 35,
39, 43

746

70
M 2019
04293

11/06/2019 172650 BASAROM COM SRL !RAKI 35 747

71
M 2019
04585

20/06/2019 172552 Power Supply Systems
UPS SRL

PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS

9, 37, 42 748

72
M 2019
05409

23/07/2019 172697 CONSTANTIN
DUMITRIU

Krantz Covrigi Crocanți
PRODUS ROMÂNESC
ÎMPLETIT MANUAL

30 749

73
M 2019
05804

08/08/2019 172698 CONSTANTIN
DUMITRIU

VESELIA 30, 31 749

74
M 2019
06094

26/08/2019 172588 DANIEL ALEXANDRU
BLÂNDU

TERMOCLASS 19, 37 750

75
M 2019
07165

07/10/2019 172639 OVIDIU-MARIAN
BARBIER

KEEP THE SECRET 41 750

76
M 2019
07938

07/11/2019 172441 TUAN RECORDS
S.R.L.

ANY1 41 750

77
M 2019
08465

27/11/2019 172601 S.C. SYSCO S.R.L. SYSCO AT THE
CORE OF IT

35, 37, 38,
42

750

78
M 2019
08812

09/12/2019 172776 MAKE HOT SRL Just Koko 3, 35 751

79
M 2019
09223

25/12/2019 172794 SOCIETATEA
COMERCIALA GO
FOR FUN ZONE SRL

GO FOR FUN ZONE 1, 9, 16,
35, 37, 39,
40, 41, 43

751

80
M 2020
00001

06/01/2020 172870 VICTOR-SANDU
NEGRU

DRILL ROCK TOOLS 35 753
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81
M 2020
00016

06/01/2020 172616 S.C. AGRONOM BIO
SOL S.R.L.

FABRICA DE
COMPOST ORGANIC
PRODUCTS

31 754

82
M 2020
00209

15/01/2020 172847 SC ICE DYP BALAS
SRL

înghețata ICE DYP
TRIPLE MAGIC

30 754

83
M 2020
00832

05/02/2020 172727 MERT S.A. PORLEO 30, 35 755

84
M 2020
01029

11/02/2020 172724 SC PIGNA ROMANIA
IMPEX SRL

FLY BUTTERFLY 2, 8, 18, 25 755

85
M 2020
01053

12/02/2020 172443 ORIENTAL
DISTRIBUTION SRL

MY SUSHI 30, 35, 43 755

86
M 2020
01171

23/03/2020 172769 PAUL-CATALIN
PADURARU

FEREASTRA Forest
O noua generatie de
ferestre

17, 19, 37 756

87
M 2020
01198

17/02/2020 172600 SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL

fel de feluri 29, 30, 32,
35, 43

756

88
M 2020
01453

25/02/2020 172599 ADRIANA MIHAELA
MARUNTU

URBAN TRENDS 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10,
11, 14, 16,
17, 18, 20,
21, 26, 28,
34

757

89
M 2020
01540

27/02/2020 172871 ANA-MARIA ZLĂVOG Amamed Clinics 44 758

90
M 2020
01585

12/06/2020 172807 CENTRUL IT
PENTRU STIINTA SI
TEHNOLOGIE SRL

INCARE 9, 38, 42,
44

759

91
M 2020
01594

28/02/2020 172756 SC STRAUSS
ROMANIA SRL

DONCAFÉ FRESH
BARISTA EXPERT
Italian Roast

7, 9, 11,
29, 30, 32,
43

760

92
M 2020
01897

09/03/2020 172428 GRIGORE MICLĂUŞ tuburiaparate 9, 34, 35 761

93
M 2020
01982

12/03/2020 172869 SC
TRANSILVANIAMAG
HCD SRL

T-MAG
TransilvaniaMagazin

35 761

94
M 2020
02054

19/03/2020 172573 VALER BLIDAR VIILE GURA VADULUI 33 762

95
M 2020
02337

06/04/2020 172554 REWE Romania S.R.L. HANUL BOIERESC 29, 30, 31,
32, 33, 35

762

96
M 2020
02662

27/04/2020 172555 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL SRL

Meli Care 3, 5, 10 763

97
M 2020
02705

28/04/2020 172556 CHOUCHOU IMOBIL
S.R.L

WINNER BET 41, 43 766

98
M 2020
02814

04/05/2020 172568 Ioana Sinziana Burcea EDESIA Technological
Systems

36, 42 767

99
M 2020
02829

05/05/2020 172806 ANA HOTELS SA ANA LAUNDRY 37 767

100
M 2020
02847

05/05/2020 172767 CONTEC FOODS SRL OLYMPIA QUALITY
BRAND

29, 30, 31,
35

767
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101
M 2020
02869

06/05/2020 172743 SC HERBAGETICA
SRL

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
DETRIX Vitamina D3

5, 35 769

102
M 2020
02876

06/05/2020 172430 FORM SPACE
EVENTS SRL

/FORM café 43 769

103
M 2020
03051

11/05/2020 172627 ȘTEFAN-VALENTIN
MANDACHI

Trage bacteriile în
țeapă

1, 3, 5, 10,
25, 43, 44

769

104
M 2020
03054

11/05/2020 172627 ȘTEFAN-VALENTIN
MANDACHI

GIGOLO 1, 5, 10, 32 770

105
M 2020
03056

11/05/2020 172625 ŞTEFAN-VALENTIN
MANDACHI

Let’s make Bucovina
great again

16, 25, 35,
43

771

106
M 2020
03088

12/05/2020 172852 DECENU NOI RETAIL
SRL

MAGAZINUL
MAGAZINELOR

3, 21, 35 771

107
M 2020
03169

14/05/2020 172815 PARTENER
AGREMENT AGENCY
S.R.L.

WISHFEST
FESTIVALUL
LAMPIOANELOR PE
APĂ

35, 41, 42 772

108
M 2020
03271

19/05/2020 172838 WTELE-
STARINTERNATIONAL
GROUP SRL

ALOE di CRETA 3, 5, 24, 32 772

109
M 2020
03276

19/05/2020 172840 EDITURA PRESTIGE
SRL

DIN TAINELE VIEŢII
ŞI ALE UNIVERSULUI
PRESTIGE

35, 41 773

110
M 2020
03277

19/05/2020 172839 MULTICART COM
SRL

cartidesuflet 35 773

111
M 2020
03405

25/05/2020 172442 SUBURB FASHION
S.R.L

DIVAH 25, 35 773

112
M 2020
03683

03/06/2020 172678 MIRDATOD PROD
SRL

ALEGRIA TELEMEA
DOMNEASCĂ

29, 35 774

113
M 2020
03684

03/06/2020 172677 MIRDATOD PROD
SRL

MIRDATOD LACTATE
DE IBĂNEŞTI

29, 35 774

114
M 2020
03737

04/06/2020 172592 BIBORTENI AQUA
S.R.L.

BIBORȚENI Apă
minerală naturală
PLATĂ

32, 35 775

115
M 2020
03809

09/06/2020 172732 ENO CHEMIE
INDUSTRIE SRL

SANIUM 3, 5 775

116
M 2020
03811

09/06/2020 172731 ENO CHEMIE
INDUSTRIE SRL

FERTIMAXX 1 776

117
M 2020
03813

09/06/2020 172733 ENO CHEMIE
INDUSTRIE SRL

FERTITIM 1 776

118
M 2020
03859

10/06/2020 172863 DIANA BISINICU
ANDRIES

14, 24, 35 777

119
M 2020
04188

22/06/2020 172692 KARDINALE LUXURY
FURNITURE SRL

K KARDINALE
LUXURY FURNITURE

20, 35 777

120
M 2020
04229

22/06/2020 172660 PARK EXPERT
SERVICE DTL SRL

E EDELWEISS
GELATERIE &
COFETARIE DE
EXCELENTA
ELVETIANA

30, 35, 41 778

121
M 2020
04233

22/06/2020 172661 PARK EXPERT
SERVICE DTL SRL

Recrutare Romania 35, 39, 41 778
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122
M 2020
04283

24/06/2020 172729 SC CIBIBON SRL CRĂNȚĂNELE 30 779

123
M 2020
04284

24/06/2020 172728 SC CIBIBON SRL COVRI-SNACKS 30 779

124
M 2020
04429

07/08/2020 172788 ETCO NETWORK SRL ETCO 16 779

125
M 2020
04438

29/06/2020 172597 ANA ŢALEA SolYole Calciu Activ
FORTE 1000

5 780

126
M 2020
04439

29/06/2020 172598 ANA ŢALEA SolYole Vitamina C

127
M 2020
04487

30/06/2020 172594 S.C. FAXMEDIA
CONSULTING S.R.L.

MONITORUL OFICIAL
LOCAL MOL emol.ro

9, 35, 38,
42

128
M 2020
04514

01/07/2020 172593 SC KAIAMO
KONCEPT SRL

Boboko 29, 30, 33,
35, 42, 43

783

129
M 2020
04556

02/07/2020 172709 S.C. D'OR
ARCHITECTURE
S.R.L.

PIATRA 19 784

130
M 2020
04576

03/07/2020 172826 SERGIU DUBANGIU Ciorbe și Plăcinte 29, 35, 43 784

131
M 2020
04623

03/07/2020 172584 IMPLANT EXPERT SA CLINICA SOCIALĂ de
STOMATOLOGIE

44 785

132
M 2020
04626

03/07/2020 172596 MEDITERANEAN
FOOD CONCEPT
S.R.L.

Partigiano 43 785

133
M 2020
04633

05/07/2020 172587 CAFEA VOLT SRL VOLT coffee & more 30 785

134
M 2020
04764

09/07/2020 172557 SC SOLID ASSETS
MANAGEMENT SRL

SOLID
DEVELOPMENT

36, 37 786

135
M 2020
04777

09/07/2020 172747 EUGEN-CRISTIAN
POPA

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
DE HIPNOZĂ

9, 16, 41 786

136
M 2020
04778

03/08/2020 172656 INSTITUTUL DE
CERCETARI IN
TRANSPORTURI
INCERTRANS S.A.

INCERTRANS 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9,
10, 11, 16,
17, 19, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42

787

137
M 2020
04784

09/07/2020 172887 SC FARMAVET SA Esti pe mâini bune 35, 39 788

138
M 2020
04788

09/07/2020 172875 DH BUILDINGS SRL DoctorUV 10, 11 788

139
M 2020
04862

14/07/2020 172683 REVERA ASSISTED
SRL

ENAYATI SENIOR 43, 44 789

140
M 2020
04870

14/07/2020 172851 EMICI ERHAN KLUDER PPR PIPE &
FITTINGS

6, 11, 17,
19, 35, 37

789

141
M 2020
04884

14/07/2020 172684 S.C. MD CONTENT
CREATION S.R.L.

ML7 25, 41 790

142
M 2020
04901

15/07/2020 172589 VALVIS HOLDING SA Lala Dornelor 29 791

1009

782

5 781
1000 plus Zinc



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

143
M 2020
04910

15/07/2020 172841 INSTITUTUL DE
SPEOLOGIE ''EMIL
RACOVIȚĂ''

INSTITUTUL DE
SPEOLOGIE ''EMIL
RACOVIȚĂ''

41, 42 791

144
M 2020
04920

15/07/2020 172758 NEOFOREST REAL
ESTATE SRL

NEOPENINSULA
RESIDENCES

35, 36, 37 792

145
M 2020
04921

15/07/2020 172564 ZEOLITES
DEVELOPMENT SRL

Doctor ZECO 1 792

146
M 2020
04922

15/07/2020 172752 NAUTICA CLUB
HARSOVA SRL

NAUTICA CLUB 39 793

147
M 2020
04935

22/07/2020 172642 EVH GOOD LIFE
S.R.L.

BUCĂTARUL DE
OCAZIE CU ȘOSETE
COLORATE

30, 32, 41,
43

793

148
M 2020
04944

16/07/2020 172436 S.C. NOVOLINE
PHARM S.R.L.

OptimArt 5 793

149
M 2020
04962

16/07/2020 172738 CUSTOM TANKS SRL CUSTOM TANKS 6, 11, 19,
20, 35, 37

794

150
M 2020
04971

24/07/2020 172833 S.C. BTVIDEO.RO
S.R.L.

Tărâmul Eroilor 35 795

151
M 2020
04974

17/07/2020 172711 SC TC DEALS SRL TARTEK 9, 35 795

152
M 2020
04979

17/07/2020 172796 CISIMA INVEST SRL LOCUL DE VIS IMOB 36 796

153
M 2020
04981

17/07/2020 172590 ADRIANA BUNGESCU SpasmoRapid 5, 35 797

154
M 2020
04984

17/07/2020 172675 EVOLUTION PREST
SYSTEMS S.R.L.

DUALMOTO 12, 35 798

155
M 2020
04985

17/07/2020 172676 EVOLUTION PREST
SYSTEMS S.R.L.

SPEEDXMAN 12, 35 799

156
M 2020
04987

17/07/2020 172654 MOL MAGYAR
OLAJ- ÉS GÁZIPARI
NYILVÁNOSAN
MÜKÖDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MOL DRIVE 16 799

157
M 2020
04991

17/07/2020 172685 NINODOM ONLINE
SRL

LittleDomi 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

158
M 2020
05000

17/07/2020 172644 ALINA-MONICA
PETRE

Dâmbovicioara Dor
de suflet labeling
romanian traditions

35, 39, 41,
43

805

159
M 2020
05008

20/07/2020 172844 HD PHARMA SRL BioLaxaFort 5 805

160
M 2020
05010

20/07/2020 172762 ND PHARMA SRL Confortflex 5 806

161
M 2020
05011

20/07/2020 172766 ND PHARMA SRL Confortflex rapid 5 806

162
M 2020
05012

20/07/2020 172760 ND PHARMA SRL Colestless 5 806

163
M 2020
05013

20/07/2020 172763 ND PHARMA SRL Prostaterum 5 807

1010
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164
M 2020
05014

20/07/2020 172761 ND PHARMA SRL DIGMAX 5 807

165
M 2020
05015

20/07/2020 172765 ND PHARMA SRL Zenergie 5 807

166
M 2020
05019

20/07/2020 172880 SC ACAJU SRL LOCCO 20, 35 808

167
M 2020
05020

20/07/2020 172575 S.C. WEEKEND
SALON S.R.L.

Weekend 35, 41, 44 809

168
M 2020
05029

22/07/2020 172781 SORIN CRISTIAN
PETRE

35, 39, 41,
45

810

169
M 2020
05032

20/07/2020 172704 RADU TRADING
COMPANY SRL

SCHOOL MUST GO
ON by diverta

9, 16, 18,
28, 35

810

170
M 2020
05035

20/07/2020 172705 RADU TRADING
COMPANY SRL

KILIPIRIM 9, 16, 18,
28, 35, 41,
42

811

171
M 2020
05037

20/07/2020 172695 ROBERTO ANIŢEI MONTANA
COLLEZIONI

25, 35 812

172
M 2020
05039

20/07/2020 172701 ROBERT MARIAN
ANASTASIEI

AMUNIS 35 812

173
M 2020
05042

20/07/2020 172797 CABARET CONCEPT
SRL

KLANDESTIN It's a
state of mind

35, 39, 41,
43

813

174
M 2020
05043

20/07/2020 172700 TUNE TEXTURE SRL DC Don Camillo Real
Pasta

30 815

175
M 2020
05044

20/07/2020 172682 SC PROFI ROM
FOOD SRL

Dolcini SELECTION 30 816

176
M 2020
05057

21/07/2020 172706 SC PROD COM
ANGHEL COMPANY
SERVICES SRL

BISTROPOLITAN 43 816

177
M 2020
05063

21/07/2020 172563 SC PREFERA FOODS
SA

Green Course. The
good way

29, 30 817

178
M 2020
05067

21/07/2020 172562 SC PREFERA FOODS
SA

Unfished. Fish in the
water, plant on the
plate

29 817

179
M 2020
05072

21/07/2020 172791 S.C. INFOTOUCH
SYSTEMS S.R.L.

Infotouch Mytable 9, 20 818

180
M 2020
05075

21/07/2020 172577 DIMA SILVIA
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

AtincA 25, 35 818

181
M 2020
05082

21/07/2020 172574 SILVIA ROXANA
SÎRBU

35, 38, 41 819

182
M 2020
05088

21/07/2020 172725 S.C. SIMBA INVEST
S.R.L.

DAINTY BEST SMILE
FOR YOU!

29, 30 819

183
M 2020
05089

21/07/2020 172726 S.C. SIMBA INVEST
S.R.L.

SIMBA INVEST 35, 39 820

184
M 2020
05090

21/07/2020 172745 INLAN LA MARE SRL înLan LA MARE 43 820

185
M 2020
05096

21/07/2020 172883 SC CARABU
MEDICAL SRL

Carabu 5, 10, 44 820

186
M 2020
05101

21/07/2020 172742 SC JOPA BIJOUX SRL GLAMBAZAAR 14 821
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187
M 2020

188
M 2020
05111

22/07/2020 172818 DAN SAMSONIC LUPOS GK 28 821

189
M 2020
05113

12/08/2020 172746 CHISER DĂNUŢ PIZZĂRESCU 30 822

190
M 2020
05121

22/07/2020 172789 SC ALCORADU SRL 4K 33, 35 822

191
M 2020
05122

22/07/2020 172837 AMROU AL RHANI
TALLAJ

LIGE 9, 35 822

192
M 2020
05123

22/07/2020 172834 AEN TECH
ENTERPRISE SRL

Credo 9 823

193
M 2020
05138

22/07/2020 172817 AVENSIS COMPANY
SRL

AVENSIS 42 823

194
M 2020
05147

23/07/2020 172757 TCE UMARO S.A. UMARO SA 7, 8, 9, 12,
13, 35, 37,
42

824

195
M 2020
05153

23/07/2020 172777 SC WATER STORAGE
TANK SRL

WST WATER
STORAGE TANK SRL

11 824

196
M 2020
05154

23/07/2020 172566 VALENTIN-LIVIU
PANA
VLADIMIR
VEDRASCO
OLEG CAMINSCHI

Savori 29, 32, 35 825

197
M 2020
05155

23/07/2020 172565 VALENTIN-LIVIU
PANA
OLEG CAMINSCHI
VLADIMIR
VEDRASCO

Gustăreşti 29, 32, 35 825

198
M 2020
05164

23/07/2020 172703 EUGENIA
PARASCHIVESCU

atac la persoană 16, 35, 39,
41

826

199
M 2020
05167

23/07/2020 172567 AUREL BUZATU VD VERY DREAM 14, 36 826

200
M 2020
05172

23/07/2020 172885 VASILE-LAURENTIU
ROSCA

Grillico 8, 25, 29,
30, 43

827

201
M 2020
05177

23/07/2020 172690 CIPRIAN CERNAT KOMBUCCO
ORIENTALIS

5 827

202
M 2020
05181

04/08/2020 172861 COSMIN DABIJA CRAMA DABIJA
PANCIU VINEYARD

33 827

203
M 2020
05182

03/08/2020 172750 DANIELA ANTONIU CNS TV 38 828

204
M 2020
05188

24/07/2020 172674 OVIDIU-GEORGE
NICOLAIE

am eu om 35, 38, 41,
42, 45

828

205
M 2020
05189

31/07/2020 172787 TUROAG SA HANU ANCUTEI Un
loc de poveste...

35, 43 829

206
M 2020
05239

03/08/2020 172559 GINETA DESIGN
S.R.L.

GINETA DESIGN 11, 19 830

207
M 2020
05245

27/07/2020 172804 VLADISLAV GAC Leila’s Lashes 3, 8, 21,
35, 41, 44

830

22/07/2020 172827 THOMAS ROB DITAN Nunta fără dar 41 821
05109
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208
M 2020
05249

27/07/2020 172803 COMPANIA
NATIONALA LOTERIA
ROMANA SA

loto prono 9, 16, 28,
41, 42

831

209
M 2020
05253

27/07/2020 172643 LIVRADOM BISTRITA
S.R.L.

PIZZERIA Vera 35, 43 833

210
M 2020
05259

27/07/2020 172696 RYANDESIGN
CONCEPT SRL

ONEIRO 41, 43 834

211
M 2020
05261

27/07/2020 172773 CB WORKSHOP SRL-
D

Păpușim 28 834

212
M 2020
05262

27/07/2020 172774 CB WORKSHOP SRL-
D

Păpuși personalizate
pentru copii cu
personalitate

28 834

213
M 2020
05263

27/07/2020 172775 CB WORKSHOP SRL-
D

Rucsăcel fițoșel 18, 28 834

214
M 2020
05264

27/07/2020 172446 S.C. H4L
DEVELOPMENT S.A.

rent2buy 35, 36, 37 835

215
M 2020
05265

27/07/2020 172447 S.C. H4L
DEVELOPMENT S.A.

the village 35, 36, 37 835

216
M 2020
05267

28/07/2020 172448 LIANA BIANCA
MEREUȚĂ

SIGNATURA 35, 41 835

217
M 2020
05269

28/07/2020 172449 S.C. VINCI IMPEX
S.R.L.

Clean Pavings 1, 2, 17,
19, 35

836

218
M 2020
05270

28/07/2020 172450 FUNDATIA ''TUDOR
VLADIMIRESCU''

FUNDAȚIA TUDOR
VLADIMIRESCU
ROMÂNIA TG - JIU
GORJ PADEȘ

35, 37, 41,
45

837

219
M 2020
05272

28/07/2020 172434 NICOLAE ANDREI
STĂNESCU

The future of mobility
is electric, the perfect
electric car, buy the
future

12, 35 837

220
M 2020
05277

28/07/2020 172451 S.C. OMV PETROM
MARKETING S.R.L.

OMV BUSINESS
DEALS

4, 35 838

221
M 2020
05281

28/07/2020 172452 POPINCIUC
DOINA-MIHAELA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

DOMENIUL
HAIDUCILOR

43 838

222
M 2020
05287

28/07/2020 172453 GEORGE NITA kafeeria. 30, 32, 43 838

223
M 2020
05289

28/07/2020 172454 LAURA MIRCEA
URSSULA

W Wassermann 43 839

224
M 2020
05292

28/07/2020 172612 SC OZEL STEEL
PROFIL SRL

Ozel Steel Profil 6 839

225
M 2020
05294

28/07/2020 172455 GERMAN SYSTEM
DENT SRL

SMILE CARE 44 840

226
M 2020
05296

28/07/2020 172681 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

Motive româneşti 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11,
16, 21, 28,
29, 30, 31,
32, 33, 34,
35

840
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227
M 2020
05297

28/07/2020 172456 5 TG SMILE COFFEE
SA

FIVE TO GO 30, 35, 43 846

228
M 2020
05299

29/07/2020 172780 VINCENZO
MACCARRONE

SD Selling Depot 5, 8, 9, 10,
11, 15, 16,
20, 28, 34,
35

849

229
M 2020
05306

29/07/2020 172737 AFLOFARM ROMANIA
SRL

Defumoxan te ajută să
renunți la fumat!

5, 35 851

230
M 2020
05307

29/07/2020 172457 S.C. MUSIC TOOLS
S.R.L.

MusicTools 15 851

231
M 2020
05314

29/07/2020 172458 ARDEALU DAN S.R.L. tranșugalpin 29, 35 852

232
M 2020
05315

29/07/2020 172569 KINO MED CENTER
SRL

KINO MED Ortopedie
Kinetoterapie
Recuperare

44 852

233
M 2020
05316

29/07/2020 172459 S.C. NELSAND S.A. NELSAND 35, 37, 39,
43

853

234
M 2020
05340

30/07/2020 172586 NOVA HOUSE
ONLINE SRL

nova house 35 854

235
M 2020
05359

30/07/2020 172460 BRIGITTA
DACHMANN

Hatiful 25, 35, 42 854

236
M 2020
05361

30/07/2020 172461 CABINET MEDICAL
DE MEDICINA
DENTARA DR
CRISTINA MIHAI PFA

PRISMATIC DENT 44 855

237
M 2020
05362

30/07/2020 172699 SILVIA-MARTA
FODOR

EB Epoca Bella 43 855

238
M 2020
05368

30/07/2020 172462 DIPIMACOO
BUSINESS SRL-D

dipimacu un gust de
care să te simți român

30, 35 856

239
M 2020
05369

30/07/2020 172463 American-Cigarette
Company (Overseas)
Limited

VOGUE ROSE 34 856

240
M 2020
05370

30/07/2020 172464 DONA. LOGISTICA
S.A.

Sanvero Expectotus 5, 35 856

241
M 2020
05381

31/07/2020 172465 MED TEHNICA SRL MED TEHNICA 10, 37, 44 857

242
M 2020
05382

31/07/2020 172570 ALEXANDRU PRIPIŞI
CRISTINA - ALINA
PRIPIŞI

AlinA atelier de prajituri 30, 35, 39,
42

857

243
M 2020
05388

31/07/2020 172886 S.C. NET ROM TEAM
S.R.L.

BRYO 35, 42 858

244
M 2020
05391

31/07/2020 172466 THE COCA-COLA
COMPANY

GUSTUL ORIGINAL
AL CRĂCIUNULUI

32 858

245
M 2020
05393

31/07/2020 172525 CRISTIAN PUȘCAȘU CRAL 12 858

246
M 2020
05397

31/07/2020 172467 PROFESSIONAL
SUPPLIER SRL

FOREVERNAILS
PROFESSIONAL

3, 8, 11,
21, 35, 44

859

247
M 2020
05409

03/08/2020 172468 MIRAMAX IMPORT
EXPORT SRL

Miramax 29 860
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248
M 2020
05412

03/08/2020 172859 ALMAROX
DISTRIBUTION SRL

dks support 10, 28 860

249
M 2020
05424

03/08/2020 172469 MAGNAPHARM
MARKETING & SALES
ROMANIA SRL

oftalmocare 5, 35, 42 862

250
M 2020
05425

03/08/2020 172470 A&B TRADE CO SRL RAIL CARGO 39, 42 862

251
M 2020
05428

03/08/2020 172471 Koncern za
proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

1967 bambi FOODS
bonino

30 863

252
M 2020
05430

03/08/2020 172472 Koncern za
proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

1967 bambi FOODS
My Wellness

30 863

253
M 2020
05432

03/08/2020 172473 Koncern za
proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

WELLNEST 30 864

254
M 2020
05434

03/08/2020 172474 Koncern za
proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

ICONIC 29, 30 864

255
M 2020
05435

03/08/2020 172611 S.C. FIRST MAMAIA
RESIDENCE S.R.L.

WIDA MAMAIA
RESIDENCE

35, 36, 37,
41, 43

864

256
M 2020
05444

03/08/2020 172475 MEDICINAS SRL FEEDIUM 5 865

257
M 2020
05457

04/08/2020 172476 CEMACON SA EVO-MZC 19 865

258
M 2020
05458

04/08/2020 172477 CEMACON SA EVO-MZT 19 866

259
M 2020
05459

04/08/2020 172478 CEMACON SA EVO-TMT 19 866

260
M 2020
05461

04/08/2020 172638 BISTRO ARABICA
S.R.L.

origins COFFEE &
DRINKS

43 867

261
M 2020
05462

04/08/2020 172479 MIRCEA-MIHAI
CHIFOR

HF HaiFor LIMOUSINE 35, 39 867

262
M 2020
05463

04/08/2020 172805 SC AGROLAND
BUSINESS SYSTEM
SA

agroland MEGA 35, 39, 43 868

263
M 2020
05465

04/08/2020 172480 DERMA
NAPOCENSIS SRL

Bright Skin 44 869

264
M 2020
05466

04/08/2020 172658 NATURAL VITA PLUS
SRL

Crin Farm 35, 44 870

265
M 2020
05468

21/08/2020 172741 MINERVA NAVIS SRL Minerva Navis 6, 37 870

266
M 2020
05471

04/08/2020 172603 S.C. COBYUL S.R.L. COBYUL 35, 42 871

267
M 2020
05472

04/08/2020 172579 EUGENIU BERECHET PRANA BIKE RIDICĂ
VIBRAȚIA

25, 43 871
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268
M 2020
05477

05/08/2020 172431 S.C. VICUS COM
S.R.L.

COFETARIA-
CUKRASZDA MOKKA
by Bocskor Éva

30, 35, 41,
42, 43

872

269
M 2020
05479

05/08/2020 172730 SC CHIMALIM SRL PlantMed 30 874

270
M 2020
05480

05/08/2020 172482 KRONSTADT
MARKET SRL

uVision OPTICS 9 874

271
M 2020
05482

05/08/2020 172578 ELENA-ANTONIA
DUMITRIU
CĂTĂLIN-GABRIEL
SĂNDULACHE
RADU-MIHAI BUDEȘ

fE fEgo Feed your
fashion ego!

45 875

272
M 2020
05484

05/08/2020 172483 MARIA-DANIELA
ONIŢA-IVAŞCU

#Implicarea Face
Diferenţa

45 875

273
M 2020
05485

05/08/2020 172485 FEDERATIA ROMANA
DE FREESTYLE
KICKBOXING

JD 41 876

274
M 2020
05486

05/08/2020 172486 FEDERATIA ROMANA
DE FREESTYLE
KICKBOXING

FREESTYLE
KICKBOXING

41 876

275
M 2020
05489

05/08/2020 172613 Pak Gıda Üretim ve
Pazarlama Anonim
Şirketi

Pakmaya 30 877

276
M 2020
05490

05/08/2020 172614 KT & G
CORPORATION

KT&G TIME 34 878

277
M 2020
05492

05/08/2020 172487 LOCAL GOURMET
197 S.R.L.

MICSTASY 29, 35, 43 879

278
M 2020
05493

06/08/2020 172686 BOGDAN-MARIAN
CONSTANTIN

The Spritzer 6, 8, 9, 11,
21, 33, 41,
43

880

279
M 2020
05494

05/08/2020 172488 MOTRIS COMPANY
SRL

MOTRIS COMPANY
tehnologie ecologică

37, 40 881

280
M 2020
05497

05/08/2020 172688 ASOCIAȚIA
RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI
SFÂNT

LOCAŞUL DUHULUI
SFÂNT

45 881

281
M 2020
05501

05/08/2020 172713 CABINET INDIVIDUAL
DE AVOCAT VLAHU
NICOLAE

45 882

282
M 2020
05502

05/08/2020 172663 ELYSEE CONCEPT
SRL

ESSENCE DE
ROUMANIE
draCOOLa

3 882

283
M 2020
05503

05/08/2020 172664 ELYSEE CONCEPT
SRL

ESSENCE DE
ROUMANIE Hora
HORA. I unique
romanian word for a
traditional dance, a
dance in which people
form a large circle and
move together

3 883
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284
M 2020
05505

06/08/2020 172665 ELYSEE CONCEPT
SRL

ESSENCE DE
ROUMANIE Fior FIOR.
I unique romanian
word for thrill, a feeling
of extreme excitement,
usually caused by
something pleasant

3 883

285
M 2020
05506

06/08/2020 172666 ELYSEE CONCEPT
SRL

ESSENCE DE
ROUMANIE Dor DOR.
I unique romanian
word that describes
an intense desire or
feeling to see again
someone or something
close to you

3 884

286
M 2020
05508

06/08/2020 172489 GREEN NET SA Green Net LOOKING
FORWARD

3, 5, 9, 10,
16, 35

884

287
M 2020
05509

06/08/2020 172667 ELYSEE CONCEPT
SRL

ESSENCE DE
ROUMANIE Amurg

3 885

288
M 2020
05510

06/08/2020 172819 ADRIAN KELEMEN 25, 41 885

289
M 2020
05512

06/08/2020 172490 RETAIL CONCEPT &
DESIGN SRL

EXPERTUL TĂU ÎN
MOBILIER

6, 8, 11,
20, 21, 22,
24, 26, 27,
35, 39

886

290
M 2020
05514

06/08/2020 172491 RETAIL CONCEPT &
DESIGN SRL

IUBEȘTI SĂ
DĂRUIEȘTI

20, 35 886

291
M 2020
05516

06/08/2020 172668 ELYSEE CONCEPT
SRL

ESSENCE DE
ROUMANIE Nor NOR.
romanian word for
cloud, condensed
watery vapour floating
in the atmosphere,
typically high above the
ground

3 887

292
M 2020
05518

06/08/2020 172669 ELYSEE CONCEPT
SRL

ESSENCE DE
ROUMANIE Vis VIS.
romanian word for
dream, a series of
events or images that
happen in your mind
when you are sleeping

3 887

293
M 2020
05519

06/08/2020 172670 ELYSEE CONCEPT
S.R.L

ESSENCE DE
ROUMANIE Roua
ROUA. I unique
romanian word for dew,
drops of water that
form on the ground
outside during the night

3 888

294
M 2020
05520

06/08/2020 172679 LIBRA INTERNET
BANK S.A.

LIBRA JOURNEY 36 888

295
M 2020
05521

06/08/2020 172646 PT Indofood Sukses
Makmur Tbk

30 889
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296
M 2020
05522

06/08/2020 172647 PT Indofood Sukses
Makmur Tbk

Indomie 30 889

297
M 2020
05523

06/08/2020 172595 COLIBRI FASHION
SRL

Kippio 25 890

298
M 2020
05526

06/08/2020 172619 NRG EVOLUTION
SRL

nrg 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

299
M 2020
05527

06/08/2020 172876 CORNELIUS
CRISTIAN STUPARIU

SCHUSTER 43 891

300
M 2020
05533

06/08/2020 172602 HYUNDAI MOTOR
COMPANY

PALISADE 12 891

301
M 2020
05536

06/08/2020 172576 STEFAN CALIMAN
DAN AVRAHAM
IONUT-CORNEL
STELIAN

RISBALL 28, 35, 41,
42

892

302
M 2020
05538

06/08/2020 172740 TERPENA TRADING
SRL

TERPENA 3 892

303
M 2020
05545

06/08/2020 172771 NICOLAE TITEIU BK Burg Kaffe
Sighișoara

30 892

304
M 2020
05558

07/08/2020 172492 TES CAFFE &
GELLATO SRL

TES CAFFE GELATO 30, 43 893

305
M 2020
05559

07/08/2020 172493 BAD ENERGY
SPEDITION SRL

BAD ENERGY
SPEDITION we energy
your load!

39 893

306
M 2020
05560

07/08/2020 172494 DISTILERIILE PATER
SRL

MOŞIA GOLEASCA 29, 30, 31,
32, 33, 35,
41, 43

894

307
M 2020
05570

10/08/2020 172495 HARAS SRL VRAJA MARII 43 897

308
M 2020
05571

10/08/2020 172620 LANSAT EXPERT SRL StoneFlex 19, 35, 37 897

309
M 2020
05573

19/08/2020 172496 S.C. BRIGHT
DISTRIBUTION S.R.L.

ZAMOLXE 9, 35 898

310
M 2020
05577

10/08/2020 172662 MSC OPERATIONAL
SA

EPLUS energie cu
ceva în plus

35, 37, 40,
41, 45

898

311
M 2020
05580

10/08/2020 172716 INIGI PACK SRL INIGI 3 899

312
M 2020
05581

10/08/2020 172497 SC TEHNO BIONIC
SRL

Salin 10, 11 899

313
M 2020
05584

10/08/2020 172498 POP SEPTIMIU ILIE BELLAVISTA
RESIDENCES

36 900

314
M 2020
05588

10/08/2020 172499 ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

Romega best2GO 8, 21 900

315
M 2020
05590

10/08/2020 172500 SC BLACK SEA
SUPPLIERS SRL

BLACK SEA
SUPPLIERS

6, 11, 35,
37

901

316
M 2020
05591

10/08/2020 172501 SC BLACK SEA
SUPPLIERS SRL

NOBUS 9, 11, 35,
37

903

317
M 2020
05597

10/08/2020 172722 SC BIOFARM SA Colebil 5, 35 904
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318
M 2020
05598

10/08/2020 172723 S.C. BIOFARM S.A. Anghirol 5, 35 904

319
M 2020
05599

10/08/2020 172707 FLAGAS S.R.L. flagas 4, 9, 35,
37, 43

905

320
M 2020
05600

10/08/2020 172884 SOLE DESIGN SRL LERETIC 25, 35 905

321
M 2020
05601

10/08/2020 172652 ND MEDHEALTH SRL medhealth 3, 5 906

322
M 2020
05602

10/08/2020 172653 ND MEDHEALTH SRL medhealth 3, 5 907

323
M 2020
05604

10/08/2020 172778 AVANTGARDE
STYLING SRL

AVANTGARDE
AVANTGARDE
STYLING S.R.L.

25, 35 907

324
M 2020
05606

10/08/2020 172832 LORY FRESH SRL OAZA DE
PROSPEȚIME

32, 35, 40,
43

908

325
M 2020
05613

10/08/2020 172534 YOLCU 360 BİLİŞİM
DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ TURİZM
VE İÇ VE DIŞ Tİ
CARET LİMİTED
ŞİRKETİ

YOLCU360 39 909

326
M 2020
05615

10/08/2020 172502 MIHAI ZGARDAN
SORANA-ANDRADA
ZGARDAN

ZOHO 20, 27, 35,
37

909

327
M 2020
05619

11/08/2020 172708 PROFI PARTY
RENTALS SRL

PARTIZAN GRILL
HOUSE

43 910

328
M 2020
05620

11/08/2020 172718 SC WINNERS EFENDI
MARKETS SRL

KASAPEFENDI 35, 43 910

329
M 2020
05622

11/08/2020 172503 REGATA SRL Regata 35 911

330
M 2020
05626

11/08/2020 172504 BETACONS
COMPANY SRL

WEGLOO Glamping
under 5 million stars

43 911

331
M 2020
05634

12/08/2020 172505 REGIA AUTONOMA
ADMINISTRATIA
PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE
STAT

Sala Palatului 41 912

332
M 2020
05635

12/08/2020 172835 CARINA-ELENA
OLTEANU

KARINA 41 912

333
M 2020
05636

12/08/2020 172506 VYLYOTYS SRL R Store Design 25, 35 912

334
M 2020
05637

12/08/2020 172435 NOVOLINE PHARM
SRL

optimart crema 3 913

335
M 2020
05645

12/08/2020 172842 SMART OPENING
SRL

EUROPAN PROD 19 913

336
M 2020
05646

12/08/2020 172507 HAIRITAGE STYLE
SRL

Hairitage Style 44 913

337
M 2020
05647

12/08/2020 172782 MEDIA TASK
CONSULT SRL

Yacht EXPERT 9, 16, 35,
38, 41, 45

914

338
M 2020
05648

12/08/2020 172508 MOON RESORT SRL moon resort 43 915
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339
M 2020
05654

12/08/2020 172783 MEDIA TASK
CONSULT SRL

Cargo&Bus 9, 16, 35,
38, 41, 45

915

340
M 2020
05655

12/08/2020 172784 MEDIA TASK
CONSULT SRL

MotorXpert 9, 16, 35,
38, 41, 45

916

341
M 2020
05671

12/08/2020 172714 ANIMAL VETER S.R.L. ANIMAL VETER 35, 44 917

342
M 2020
05674

12/08/2020 172645 S.C. ANNABELLA
S.R.L.

gust de acasă O marcă
a brandului Annabella

29, 30, 31,
32, 35

918

343
M 2020
05675

13/08/2020 172801 YONGO DESIGN
S.R.L.

YONGO 20, 27 920

344
M 2020
05677

13/08/2020 172509 RADU COSTIN
MARGA

TRIDENT TRIATHLON
TEAM

41 922

345
M 2020
05679

13/08/2020 172710 SC. ECOGREEN
CONSTRUCT SRL

ECOGREEN
preocupați de viitor

40 923

346
M 2020
05690

13/08/2020 172510 IONUT-COSMIN
RUICAN

MAINSTAGE
PRODUCTION

35, 38, 41 923

347
M 2020
05692

13/08/2020 172511 PRO EKN SOFTWARE
SRL

HesyMed 9, 42 924

348
M 2020
05698

13/08/2020 172802 SC BLACK SEA
SUPPLIERS SRL

H hänne Products for
life. Your Life!

11, 35, 37 924

349
M 2020
05705

13/08/2020 172512 TARABA PE NET SRL KNOCKER 25, 28 925

350
M 2020
05708

13/08/2020 172605 FLORIN GABRIEL
LĂCUREANU

LARTIST 3, 33, 44 927

351
M 2020
05710

13/08/2020 172715 SC LUARA CENTER
SRL

Lym3Ro 3 927

352
M 2020
05712

13/08/2020 172513 HOLCIM (ROMANIA)
SA

Rollodur 1, 19, 37 928

353
M 2020
05724

14/08/2020 172680 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

CODRU Imperium 32 929

354
M 2020
05726

14/08/2020 172514 CORSA
INTERNATIONAL &
COMPANY SRL

DIPLOMATIC event
center

43 929

355
M 2020
05728

14/08/2020 172515 CORSA
INTERNATIONAL &
COMPANY SRL

Oro RESTAURANT 43 929

356
M 2020
05730

14/08/2020 172608 CORSA
INTERNATIONAL &
COMPANY SRL

STORE LIQUOR
& MORE by
DIPLOMATIC event
center

35 930

357
M 2020
05731

14/08/2020 172689 GHEORGHIU
MONICA PFA

REGATUL
EMOȚIILOR
ANIMALELOR

28 931

358
M 2020
05732

14/08/2020 172808 UAT JUDEȚUL ALBA RUTA UNITĂȚII
NAȚIONALE 1848 -
1918 - 1922

35, 39, 41 931

359
M 2020
05733

14/08/2020 172810 UAT JUDEȚUL ALBA VIA AURAEA 35, 39, 41 931

360
M 2020
05734

14/08/2020 172811 UAT JUDEȚUL ALBA drumul icoanei 35, 39, 41 932
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361
M 2020
05735

14/08/2020 172809 UAT JUDEȚUL ALBA TRANSCULTURAL
APUSENI

35, 39, 41 932

362
M 2020
05740

14/08/2020 172770 SC ROMGAZON
TRADE SRL

RomGazon 11, 44 932

363
M 2020
05744

14/08/2020 172868 SC ANF
MANAGEMENT SRL

You Choose LOW
CARB

43 933

364
M 2020
05745

14/08/2020 172821 ANDREEA
UNGUREANU MAKE-
UP SCHOOL SRL

V.I.P Professional 3, 21, 35 933

365
M 2020
05748

14/08/2020 172609 FELICIA WALDMAN PAZO 35, 37 934

366
M 2020
05749

14/08/2020 172610 FELICIA WALDMAN PAZO GRUP 35, 37 935

367
M 2020
05750

14/08/2020 172748 FLORIN GABRIEL
LĂCUREANU

LARTIST TONURI 33 935

368
M 2020
05756

14/08/2020 172864 BISTRI-VET SRL VitaBis 5, 35 936

369
M 2020
05758

14/08/2020 172865 BISTRI-VET SRL CalciBis 5, 35 936

370
M 2020
05760

14/08/2020 172866 BISTRI-VET SRL AciBis 5, 35 937

371
M 2020
05761

14/08/2020 172867 BISTRI-VET SRL Dermanyguard 5, 35 937

372
M 2020
05769

17/08/2020 172800 NORTH STAR
SUPPORT GROUP
SRL

NSSG Increase
business. Minimize risk

45 938

373
M 2020
05772

17/08/2020 172516 AQUA ECONOMIC
SOLUTION SRL

BIOCLEVER 5, 35 938

374
M 2020
05773

17/08/2020 172517 MARIANA-DIANA
CREŢU

BodyRevolution@
Powered by Diana
Creţu

35, 41 939

375
M 2020
05774

17/08/2020 173753 HÉJJA CARMEN
LUMINIŢA PFA

HOME SPOT 35, 36 941

376
M 2020
05775

17/08/2020 172693 ALEXANDRU BRATU ABT design 20 941

377
M 2020
05776

17/08/2020 172518 SC ALMIRA TRADE
SRL

JUNO 31 942

378
M 2020
05777

17/08/2020 172519 SC THALIA SUD SRL PIZZA ROCO acasă la
tine!

30, 43 942

379
M 2020
05780

17/08/2020 172792 VALDORES SRL JAP 29, 30, 31,
32, 33, 43

943

380
M 2020
05782

17/08/2020 172798 FOOD FESTIVAL SRL 20 delivery 9, 29, 30,
31, 32, 33,
39, 43

945

381
M 2020
05783

17/08/2020 172799 FOOD FESTIVAL SRL Twenty Pizza Since
2002

9, 29, 30,
31, 32, 33,
39, 43

947

382
M 2020
05784

18/08/2020 172561 ORKLA FOODS
ROMANIA SA

SELECTA 29, 30, 35,
39

949
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383
M 2020
05785

18/08/2020 172561 ORKLA FOODS
ROMANIA SA

PATICREM 29, 30, 35,
39

949

384
M 2020
05789

18/08/2020 172520 ALEXANDRU
TUDORACHE

Shoopy 16 950

385
M 2020
05792

18/08/2020 172617 NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL SRL

Noblesse ADDS
VALUE FOR THE
GOOD LIFE

3, 5, 16,
20, 25, 32,
35, 37, 38,
41, 42, 43

950

386
M 2020
05797

18/08/2020 172824 SC ELECTROCONS
GROUP PROIECT
INTL SRL

ECGP INT'L 9, 37 953

387
M 2020
05799

18/08/2020 172779 SC ATELIER SORELI
SRL

MIYU 25 954

388
M 2020
05803

18/08/2020 172768 MADALINA DIACONU
GABRIEL IONUT
DIACONU
GINA SPULBER

IC 41 954

389
M 2020
05805

18/08/2020 172591 DORU CONSTANTIN FERMAC 35 955

390
M 2020
05806

18/08/2020 172691 ALEXANDRU
ILIE CRISTIAN
ŞTEFĂNESCU

CAFETĂRIA
SPECIALTY SHOP

43 955

391
M 2020
05807

18/08/2020 172439 S.C. WHITE UNICORN
S.R.L.

EDUBOX 41 956

392
M 2020
05810

18/08/2020 172521 ARAMIC FOREST
S.R.L.

Fiesta Aramic 33 956

393
M 2020
05828

19/08/2020 172744 FUNNY AND JOY
FUTURE CAM SRL

simply joy 28, 35 957

394
M 2020
05830

19/08/2020 172523 S.C MEDSPHARM
PROD S.R.L

STANCOSIMAGNE3
RenoFix

5, 35 957

395
M 2020
05834

19/08/2020 172437 NOVOLINE PHARM
SRL

BebelOn 5 957

396
M 2020
05836

19/08/2020 172522 CRISTINA-DANIELA
IONESCU

OCASSIA exclusive
accessories

14, 18, 25,
26

958

397
M 2020
05839

19/08/2020 172524 QUALITY PHARMA
CONCEPT

Top Pharma 3, 5, 10,
30, 32, 35,
44

958

398
M 2020
05840

19/08/2020 172526 ADER SRL KUOKA 12 959

399
M 2020
05843

19/08/2020 172527 RAINBOW
COLORFUL IDEAS
SRL

Farm Forum 35, 38, 41 960

400
M 2020
05844

19/08/2020 172820 CAROLI FLORIN LION ZION 35 961

401
M 2020
05846

20/08/2020 172528 PROMPT STAR
TINDIF

PRO CARPET 37 961

402
M 2020
05852

20/08/2020 172673 CORNELIA-IONELA
SLIM-NECSOI

Alphabet Kindergarten 41 962

403
M 2020
05853

20/08/2020 172529 HIDDENHOST S.R.L. mobzone.ro 35 962
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404
M 2020
05856

20/08/2020 172882 ELEFANT ONLINE SA GIGASALE 16, 35, 39,
41

962

405
M 2020
05857

20/08/2020 172484 STELUTA GUTIU Armonii cromatice 35, 41 963

406
M 2020
05858

20/08/2020 172572 IRINA-ALEXANDRA
PANAIT

Urban Vanilla 14, 18, 25 964

407
M 2020
05869

20/08/2020 172877 IC CONSULTING SRL DELISH FESTIVAL 41 965

408
M 2020
05871

20/08/2020 172432 CATALIN-DAN CHIVU Feel The Markets 36, 41 965

409
M 2020
05873

20/08/2020 172530 SC SENTEXIM SRL ACTION ONE 12, 20, 22,
28

966

410
M 2020
05878

20/08/2020 172860 ADRIAN IONUŢ POPA Braseria 81 43 966

411
M 2020
05883

20/08/2020 172736 CENTRO
DEVELOPMENT SRL

CERAMIK.ro ceramics
and more

11, 19, 20,
21, 35, 37

967

412
M 2020
05885

20/08/2020 172628 ZUMZEE STICKS
S.R.L.

HONEY STICKS 30 970

413
M 2020
05887

20/08/2020 172531 SC TRUBADUR SRL Trubadur Drinks 32, 33, 35 970

414
M 2020
05890

21/08/2020 172850 SC TC DEALS SRL HK1 9 971

415
M 2020
05891

21/08/2020 172873 S.C. URGENT
CARGUS SRL

CARGUS 35, 39 973

416
M 2020
05896

21/08/2020 172532 GREENHORSE01
SRL

VELOCE e GUSTO 35, 39, 41,
43

974

417
M 2020
05898

21/08/2020 172829 ROTON SRL NOSTALGIA 38 974

418
M 2020
05899

21/08/2020 172438 S.C. DB PRO MEDIA
CONSULTING S.R.L.

damboviteanul.com
ziarul tău pe net

16, 41 975

419
M 2020
05914

21/08/2020 172672 SC AFI QUATTRO
TOTAL SRL

Lacrima de pământ 33 975

420
M 2020
05915

21/08/2020 172631 SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA

MULTIBAT
ExtraADEZIV

1, 17, 19,
35, 37, 39

975

421
M 2020
05917

21/08/2020 172632 S.C. CRH CIMENT
(ROMANIA) S.A.

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraZid

1, 19, 37 976

422
M 2020
05918

21/08/2020 172533 LAROPHARM SRL LAROPHARM
MEDICARE

3, 5 976

423
M 2020
05919

21/08/2020 172633 S.C. CRH CIMENT
(ROMANIA) S.A.

MULTIBAT
ExtraADEZIV
ExtraTenc

19, 37 977

424
M 2020
05920

21/08/2020 172634 SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraFin

19, 37 978

425
M 2020
05921

21/08/2020 172635 SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraFix

1, 19, 37 978

426
M 2020
05922

21/08/2020 172636 SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA

MULTIBAT
ExtraADEZIV
ExtraTherm

1, 17, 19,
37

978

427
M 2020
05925

21/08/2020 172429 SC SENIA COMPANY
999 SRL

Senia MUSIC 15, 35, 37,
39, 40, 41

979
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428
M 2020
05926

21/08/2020 172535 MARIAN PETCU Liligrip 3, 5 979

429
M 2020
05928

21/08/2020 172536 ALINA-CRISTIANA
IERUGAN

COPILĂRIA PE
ASFALT

35, 41 980

430
M 2020
05931

21/08/2020 172440 S.C. VEGA COMPANY
S.R.L.

VEGA HOTELS 43 982

431
M 2020
05934

22/08/2020 172751 BEAUTY SALON
ELENA SRL

Ergoline Bulevard 44 982

432
M 2020
05935

23/08/2020 172890 LAURA PAȘCALĂU Sunt mămică, ce să
fac?

35 982

433
M 2020
05939

24/08/2020 172537 IOANA-SIMONA
ANDREI

ALMA print 35 983

434
M 2020
05942

24/08/2020 172558 ELCOR PAPER SRL ELCOR PAPER
materiale pentru
industria publicitară-
papetărie-birotică

35 983

435
M 2020
05945

24/08/2020 172538 BEVO ASSET
HOLDING SA

cream TAILORS 30, 35, 43 984

436
M 2020
05946

24/08/2020 172539 ALEXANDRU-
BOGDAN TOPOR

ZILI 41 984

437
M 2020
05947

24/08/2020 172540 CRISTIAN MINCA APUS DE SOARE 43 985

438
M 2020
05954

24/08/2020 172541 NASIRCO ESRA SRL Maher 43 985

439
M 2020
05961

25/08/2020 172542 LOREDANA ELENA
ANGHELACHE

PRINTESA DE AUR 41 985

440
M 2020
05963

25/08/2020 172543 ADK PROTECT &
SECURITY SRL

ADK PROTECT &
SECURITY

45 986

441
M 2020
05964

25/08/2020 172571 CORNELIUS FLORIN
STOICA

Lumina Cuvântului 38, 41 986

442
M 2020
05996

25/08/2020 172585 DOMENIUL BOGDAN
SA

ENSO CELEST 33 989

443
M 2020
06030

27/08/2020 172862 SC TS LOCKS
DISTRIBUTION SRL

MAXXCLEAN 7, 11, 21 989

444
M 2020
06064

27/08/2020 172831 THEREZIA
PRODCOM SRL

therezia 29 989

445
M 2020
06087

28/08/2020 172828 SC ANGELLI
SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CHERRY
DELUXE Mario Angelli
CHERRY Perfect taste
of sweet cherries

33 991

446
M 2020
06091

28/08/2020 172874 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

DĂRUIEŞTE
ROMÂNIE!

35, 38, 41 991

447
M 2020
06116

31/08/2020 172754 CLUBUL SPORTIV
ACADEMIA DE
FOTBAL GHEORGHE
HAGI

ACADEMIA DE
FOTBAL ”HAGI” 2009
CAMPIONII CREEAZĂ
CAMPIONI

25, 28, 35,
41

991

448
M 2020
06117

31/08/2020 172734 FOTBAL CLUB
VIITORUL
CONSTANTA S.A.

VIITORUL F.C. V 2009
CONSTANȚA

25, 28, 35,
41

992
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449
M 2020
06119

31/08/2020 172606 NORDTEC ROMANIA
SRL

nordtec 11 992

450
M 2020
06121

31/08/2020 172580 BT Pensii SAFPF S.A. BT Pensii Grupul
Financiar Banca
Transilvania

36 993

451
M 2020
06308

07/09/2020 172544 Inspecţia de Stat
pentru Controlul
Cazanelor,
Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat - ISCIR

ISCIR ROMANIA
FONDAT 1910

42 993

452
M 2020
06360

09/09/2020 172878 NAIL SECRETS SRL Podoshop 35, 41 994

453
M 2020
06361

09/09/2020 172879 NAIL SECRETS SRL PODOWELT 41 995

454
M 2020
06431

11/09/2020 172825 S.C. SHERMAN
SECURITY S.R.L.

SHERMAN SECURITY 45 995

455
M 2020
06569

17/09/2020 172889 IULIAN BOZ #reStart get coffee be
happy

35, 43 995

456
M 2020
06601

18/09/2020 172872 BIOTEHNOS SA PhysioOne 3, 35, 41,
44

996

457
M 2020
06710

23/09/2020 172888 FILIP-IVAN MIHAI FIMMO Consultantul
tău imobiliar

36 996

458
M 2020
06873

28/09/2020 172891 DENTAL-ALEX SRL DENTERRA 35, 44 996

459
M 2020
07008

06/10/2020 172694 ALEXANDRU
COSTACHE

MEDICI PENTRU
ROMANIA

9, 38, 41,
44

997

460
M 2020
07639

23/10/2020 172545 SC FORTUNA FIRE &
GUARD SRL

FORTUNA FIRE &
GUARD

45 997

461
M 2020
07680

26/10/2020 172546 SC ADS FIRE
SOLUTIONS SRL

ADS FIRE POMPIERI 35, 37, 41,
42, 43, 45

998

462
M 2020
07681

26/10/2020 172547 SC ADS FORCE
SECURITY SRL

FORCE ADS
SECURITY

37, 38, 39,
41, 42, 45

998

463
M 2020
07961

04/11/2020 172548 SERVICE SECURITY
KFC S.R.L

45 999

464
M 2020
08073

17/11/2020 172549 TARTARUS
SECURITY SRL

TARTARUS
SECURITY

45 999
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(111) (210)

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172470 M 2020 05425 862
172471 M 2020 05428 863
172472 M 2020 05430 863
172473 M 2020 05432 864
172474 M 2020 05434 864
172475 M 2020 05444 865
172476 M 2020 05457 865
172477 M 2020 05458 866
172478 M 2020 05459 866
172479 M 2020 05462 867
172480 M 2020 05465 869
172481 M 2013 01232 729
172482 M 2020 05480 874
172483 M 2020 05484 875
172484 M 2020 05857 963
172485 M 2020 05485 876
172486 M 2020 05486 876
172487 M 2020 05492 879
172488 M 2020 05494 881
172489 M 2020 05508 884
172490 M 2020 05512 886
172491 M 2020 05514 886
172492 M 2020 05558 893
172493 M 2020 05559 893
172494 M 2020 05560 894
172495 M 2020 05570 897
172496 M 2020 05573 898
172497 M 2020 05581 899
172498 M 2020 05584 900
172499 M 2020 05588 900
172500 M 2020 05590 901
172501 M 2020 05591 903
172502 M 2020 05615 909
172503 M 2020 05622 911
172504 M 2020 05626 911
172505 M 2020 05634 912
172506 M 2020 05636 912
172507 M 2020 05646 913
172508 M 2020 05648 915
172509 M 2020 05677 922
172510 M 2020 05690 923
172511 M 2020 05692 924
172512 M 2020 05705 925

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172513 M 2020 05712 928
172514 M 2020 05726 929
172515 M 2020 05728 929
172516 M 2020 05772 938
172517 M 2020 05773 939
172518 M 2020 05776 942
172519 M 2020 05777 942
172520 M 2020 05789 950
172521 M 2020 05810 956
172522 M 2020 05836 958
172523 M 2020 05830 957
172524 M 2020 05839 958
172525 M 2020 05393 858
172526 M 2020 05840 959
172527 M 2020 05843 960
172528 M 2020 05846 961
172529 M 2020 05853 962
172530 M 2020 05873 966
172531 M 2020 05887 970
172532 M 2020 05896 974
172533 M 2020 05918 976
172534 M 2020 05613 909
172535 M 2020 05926 979
172536 M 2020 05928 980
172537 M 2020 05939 983
172538 M 2020 05945 984
172539 M 2020 05946 984
172540 M 2020 05947 985
172541 M 2020 05954 985
172542 M 2020 05961 985
172543 M 2020 05963 986
172544 M 2020 06308 993
172545 M 2020 07639 997
172546 M 2020 07680 998
172547 M 2020 07681 998
172548 M 2020 07961 999
172549 M 2020 08073 999
172550 M 2012 07301 726
172551 M 2012 06052 721
172552 M 2019 04585 748
172553 M 2013 03080 730
172554 M 2020 02337 762
172555 M 2020 02662 763

172428 M 2020 01897 761
172429 M 2020 05925 979
172430 M 2020 02876 769
172431 M 2020 05477 872
172432 M 2020 05871 965
172433 M 2013 03303 730
172434 M 2020 05272 837
172435 M 2020 05637 913
172436 M 2020 04944 793
172437 M 2020 05834 957
172438 M 2020 05899 975
172439 M 2020 05807 956
172440 M 2020 05931 982
172441 M 2019 07938 750
172442 M 2020 03405 773
172443 M 2020 01053 755
172444 M 2019 00102 739
172445 M 2012 00685 720
172446 M 2020 05264 835
172447 M 2020 05265 835
172448 M 2020 05267 835
172449 M 2020 05269 836
172450 M 2020 05270 837
172451 M 2020 05277 838
172452 M 2020 05281 838
172453 M 2020 05287 838
172454 M 2020 05289 839
172455 M 2020 05294 840
172456 M 2020 05297 846
172457 M 2020 05307 851
172458 M 2020 05314 852
172459 M 2020 05316 853
172460 M 2020 05359 854
172461 M 2020 05361 855
172462 M 2020 05368 856
172463 M 2020 05369 856
172464 M 2020 05370 856
172465 M 2020 05381 857
172466 M 2020 05391 858
172467 M 2020 05397 859
172468 M 2020 05409 860
172469 M 2020 05424 862
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Nr. marcă Nr. depozit pag.
172599 M 2020 01453 757
172600 M 2020 01198 756
172601 M 2019 08465 750
172602 M 2020 05533 891
172603 M 2020 05471 871
172604 M 2018 07985 738
172605 M 2020 05708 927
172606 M 2020 06119 992
172607 M 2013 03699 731
172608 M 2020 05730 930
172609 M 2020 05748 934
172610 M 2020 05749 935
172611 M 2020 05435 864
172612 M 2020 05292 839
172613 M 2020 05489 877
172614 M 2020 05490 878
172615 M 2017 06956 736
172616 M 2020 00016 754
172617 M 2020 05792 950
172618 M 2018 06862 738
172619 M 2020 05526 890
172620 M 2020 05571 897
172621 M 2013 00117 728
172622 M 2019 00298 741
172623 M 2019 00295 740
172624 M 2019 00297 741
172625 M 2020 03056 771
172627 M 2020 03054 770
172627 M 2020 03051 769
172628 M 2020 05885 970
172629 M 2019 02023 743
172630 M 2019 02025 743
172631 M 2020 05915 975
172632 M 2020 05917 976
172633 M 2020 05919 977
172634 M 2020 05920 978
172635 M 2020 05921 978
172636 M 2020 05922 978
172637 M 2017 03115 735
172638 M 2020 05461 867
172639 M 2019 07165 750
172640 M 2010 08406 719
172641 M 2017 07425 736

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172642 M 2020 04935 793
172643 M 2020 05253 833
172644 M 2020 05000 805
172645 M 2020 05674 918
172646 M 2020 05521 889
172647 M 2020 05522 889
172648 M 2011 04316 719
172649 M 2013 03396 731
172650 M 2019 04293 747
172651 M 2019 01373 743
172652 M 2020 05601 906
172653 M 2020 05602 907
172654 M 2020 04987 799
172655 M 2019 00270 739
172656 M 2020 04778 787
172657 M 2017 07004 736
172658 M 2020 05466 870
172659 M 2019 00896 742
172660 M 2020 04229 778
172661 M 2020 04233 778
172662 M 2020 05577 898
172663 M 2020 05502 882
172664 M 2020 05503 883
172665 M 2020 05505 883
172666 M 2020 05506 884
172667 M 2020 05509 885
172668 M 2020 05516 887
172669 M 2020 05518 887
172670 M 2020 05519 888
172671 M 2012 07322 726
172672 M 2020 05914 975
172673 M 2020 05852 962
172674 M 2020 05188 828
172675 M 2020 04984 798
172676 M 2020 04985 799
172677 M 2020 03684 774
172678 M 2020 03683 774
172679 M 2020 05520 888
172680 M 2020 05724 929
172681 M 2020 05296 840
172682 M 2020 05044 816
172683 M 2020 04862 789
172684 M 2020 04884 790

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172556 M 2020 02705 766
172557 M 2020 04764 786
172558 M 2020 05942 983
172559 M 2020 05239 830
172561 M 2020 05784 949
172561 M 2020 05785 949
172562 M 2020 05067 817
172563 M 2020 05063 817
172564 M 2020 04921 792
172565 M 2020 05155 825
172566 M 2020 05154 825
172567 M 2020 05167 826
172568 M 2020 02814 767
172569 M 2020 05315 852
172570 M 2020 05382 857
172571 M 2020 05964 986
172572 M 2020 05858 964
172573 M 2020 02054 762
172574 M 2020 05082 819
172575 M 2020 05020 809
172576 M 2020 05536 892
172577 M 2020 05075 818
172578 M 2020 05482 875
172579 M 2020 05472 871
172580 M 2020 06121 993
172581 M 2013 02171 730
172582 M 2014 00531 733
172583 M 2011 05088 720
172584 M 2020 04623 785
172585 M 2020 05996 989
172586 M 2020 05340 854
172587 M 2020 04633 785
172588 M 2019 06094 750
172589 M 2020 04901 791
172590 M 2020 04981 797
172591 M 2020 05805 955
172592 M 2020 03737 775
172593 M 2020 04514 783
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Nr. marcă Nr. depozit pag.
172685 M 2020 04991 799
172686 M 2020 05493 880
172687 M 2016 03504 734
172688 M 2020 05497 881
172689 M 2020 05731 931
172690 M 2020 05177 827
172691 M 2020 05806 955
172692 M 2020 04188 777
172693 M 2020 05775 941
172694 M 2020 07008 997
172695 M 2020 05037 812
172696 M 2020 05259 834
172697 M 2019 05409 749
172698 M 2019 05804 749
172699 M 2020 05362 855
172700 M 2020 05043 815
172701 M 2020 05039 812
172702 M 2018 03803 737
172703 M 2020 05164 826
172704 M 2020 05032 810
172705 M 2020 05035 811
172706 M 2020 05057 816
172707 M 2020 05599 905
172708 M 2020 05619 910
172709 M 2020 04556 784
172710 M 2020 05679 923
172711 M 2020 04974 795
172712 M 2012 06454 722
172713 M 2020 05501 882
172714 M 2020 05671 917
172715 M 2020 05710 927
172716 M 2020 05580 899
172717 M 2019 03911 746
172718 M 2020 05620 910
172719 M 2019 00194 739
172720 M 2012 07338 726
172721 M 2012 07337 726
172722 M 2020 05597 904
172723 M 2020 05598 904
172724 M 2020 01029 755
172725 M 2020 05088 819
172726 M 2020 05089 820
172727 M 2020 00832 755

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172728 M 2020 04284 779
172729 M 2020 04283 779
172730 M 2020 05479 874
172731 M 2020 03811 776
172732 M 2020 03809 775
172733 M 2020 03813 776
172734 M 2020 06117 992
172735 M 2013 00058 728
172736 M 2020 05883 967
172737 M 2020 05306 851
172738 M 2020 04962 794
172739 M 2018 03844 737
172740 M 2020 05538 892
172741 M 2020 05468 870
172742 M 2020 05101 821
172743 M 2020 02869 769
172744 M 2020 05828 957
172745 M 2020 05090 820
172746 M 2020 05113 822
172747 M 2020 04777 786
172748 M 2020 05750 935
172749 M 2012 06429 722
172750 M 2020 05182 828
172751 M 2020 05934 982
172752 M 2020 04922 793
172753 M 2012 06959 723
172754 M 2020 06116 991
172755 M 2012 07881 727
172756 M 2020 01594 760
172757 M 2020 05147 824
172758 M 2020 04920 792
172759 M 2018 01095 737
172760 M 2020 05012 806
172761 M 2020 05014 807
172762 M 2020 05010 806
172763 M 2020 05013 807
172764 M 2019 04134 746
172765 M 2020 05015 807
172766 M 2020 05011 806
172767 M 2020 02847 767
172768 M 2020 05803 954
172769 M 2020 01171 756
172770 M 2020 05740 932

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172771 M 2020 05545 892
172772 M 2012 07615 727
172773 M 2020 05261 834
172774 M 2020 05262 834
172775 M 2020 05263 834
172776 M 2019 08812 751
172777 M 2020 05153 824
172778 M 2020 05604 907
172779 M 2020 05799 954
172780 M 2020 05299 849
172781 M 2020 05029 810
172782 M 2020 05647 914
172783 M 2020 05654 915
172784 M 2020 05655 916
172785 M 2013 00826 729
172786 M 2013 04004 732
172787 M 2020 05189 829
172788 M 2020 04429 779
172789 M 2020 05121 822
172791 M 2020 05072 818
172792 M 2020 05780 943
172793 M 2019 03261 743
172794 M 2019 09223 751
172795 M 2012 06600 723
172796 M 2020 04979 796
172797 M 2020 05042 813
172798 M 2020 05782 945
172799 M 2020 05783 947
172800 M 2020 05769 938
172801 M 2020 05675 920
172802 M 2020 05698 924
172803 M 2020 05249 831
172804 M 2020 05245 830
172805 M 2020 05463 868
172806 M 2020 02829 767
172807 M 2020 01585 759
172808 M 2020 05732 931
172809 M 2020 05735 932
172810 M 2020 05733 931
172811 M 2020 05734 932
172812 M 2012 06970 725
172813 M 2012 06964 724
172814 M 2012 06961 723
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172815 M 2020 03169 772
172816 M 2012 06965 724
172817 M 2020 05138 823
172818 M 2020 05111 821
172819 M 2020 05510 885
172820 M 2020 05844 961
172821 M 2020 05745 933
172822 M 2012 02198 720
172823 M 2012 05842 721
172824 M 2020 05797 953
172825 M 2020 06431 995
172826 M 2020 04576 784
172827 M 2020 05109 821
172828 M 2020 06087 991
172829 M 2020 05898 974
172830 M 2019 01329 742
172831 M 2020 06064 989
172832 M 2020 05606 908
172833 M 2020 04971 795
172834 M 2020 05123 823
172835 M 2020 05635 912
172836 M 2018 06059 738
172837 M 2020 05122 822
172838 M 2020 03271 772
172839 M 2020 03277 773
172840 M 2020 03276 773
172841 M 2020 04910 791
172842 M 2020 05645 913
172843 M 2017 00124 735
172844 M 2020 05008 805
172845 M 2019 03396 745
172846 M 2013 02628 730
172847 M 2020 00209 754
172848 M 2016 01283 734
172849 M 2016 07600 734
172850 M 2020 05890 971
172851 M 2020 04870 789
172852 M 2020 03088 771
172853 M 2019 00453 741
172854 M 2013 04079 732
172855 M 2013 04080 732
172856 M 2013 04082 733
172857 M 2013 04083 733

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172858 M 2013 04081 732
172859 M 2020 05412 860
172860 M 2020 05878 966
172861 M 2020 05181 827
172862 M 2020 06030 989
172863 M 2020 03859 777
172864 M 2020 05756 936
172865 M 2020 05758 936
172866 M 2020 05760 937
172867 M 2020 05761 937
172868 M 2020 05744 933
172869 M 2020 01982 761
172870 M 2020 00001 753
172871 M 2020 01540 758
172872 M 2020 06601 996
172873 M 2020 05891 973
172874 M 2020 06091 991
172875 M 2020 04788 788
172876 M 2020 05527 891
172877 M 2020 05869 965
172878 M 2020 06360 994
172879 M 2020 06361 995
172880 M 2020 05019 808
172881 M 2012 07021 725
172882 M 2020 05856 962
172883 M 2020 05096 820
172884 M 2020 05600 905
172885 M 2020 05172 827
172886 M 2020 05388 858
172887 M 2020 04784 788
172888 M 2020 06710 996
172889 M 2020 06569 995
172890 M 2020 05935 982
172891 M 2020 06873 996
173753 M 2020 05774 941
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Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

M 2020 07961 999
M 2020 05082 819
M 2019 00298 741
M 2019 00295 740
M 2019 00297 741
M 2020 05521 889
M 2020 05501 882
M 2020 05029 810
M 2020 05510 885
M 2020 03859 777

!RAKI M 2019 04293 747
/FORM café M 2020 02876 769
#Implicarea

Face Diferenţa M 2020 05484
875

#reStart get
coffee be happy M 2020 06569

995

1967 bambi
FOODS bonino M 2020 05428

863

1967 bambi FOODS
My Wellness M 2020 05430

863

20 delivery M 2020 05782 945
4K M 2020 05121 822

ABT design M 2020 05775 941
ACADEMIA DE

FOTBAL ”HAGI”
2009 CAMPIONII

CREEAZĂ CAMPIONI M 2020 06116

991

AciBis M 2020 05760 937
ACTION ONE M 2020 05873 966

ADK PROTECT
& SECURITY M 2020 05963

986

ADS FIRE POMPIERI M 2020 07680 998
AGILE LEARNING M 2019 02025 743
agroland MEGA M 2020 05463 868

ALEGRIA TELEMEA
DOMNEASCĂ M 2020 03683

774

ALIA M 2012 07301 726
AlinA atelier de prajituri M 2020 05382 857

ALMA print M 2020 05939 983
ALOE di CRETA M 2020 03271 772

Alphabet Kindergarten M 2020 05852 962
Amamed Clinics M 2020 01540 758

am eu om M 2020 05188 828
AMUNIS M 2020 05039 812

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ANA LAUNDRY M 2020 02829 767
ANGELLI CHERRY

DELUXE Mario Angelli
CHERRY Perfect taste

of sweet cherries M 2020 06087

991

Anghirol M 2020 05598 904
ANIMAL VETER M 2020 05671 917

ANY1 M 2019 07938 750
APUS DE SOARE M 2020 05947 985
Armonii cromatice M 2020 05857 963

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
DE HIPNOZĂ M 2020 04777

786

atac la persoană M 2020 05164 826
AtincA M 2020 05075 818

ATMOR Hot Water
On Demand M 2017 07004

736

AVANTGARDE
AVANTGARDE
STYLING S.R.L. M 2020 05604

907

AVENSIS M 2020 05138 823
BABYLON FASHION M 2019 00194 739

BAD ENERGY
SPEDITION we

energy your load! M 2020 05559

893

BAVETE M 2016 07600 734
BEAUTY OF ROMANIA M 2013 00826 729

BebelOn M 2020 05834 957
BELLAVISTA
RESIDENCES M 2020 05584

900

BESPOKE M 2018 07985 738
BIBORȚENI

Apă minerală
naturală PLATĂ M 2020 03737

775

BIOCLEVER M 2020 05772 938
BioLaxaFort M 2020 05008 805

BISTROPOLITAN M 2020 05057 816
BK Burg Kaffe

Sighișoara M 2020 05545
892

BLACK SEA
SUPPLIERS M 2020 05590

901

Boboko M 2020 04514 783
BodyRevolution@

Powered by
Diana Creţu M 2020 05773

939

Braseria 81 M 2020 05878 966
BRAVO M 2019 04134 746
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Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Bright Skin M 2020 05465 869
BRYO M 2020 05388 858

BT Pensii Grupul
Financiar Banca

Transilvania M 2020 06121

993

BUCĂTARUL
DE OCAZIE CU

ȘOSETE COLORATE M 2020 04935

793

Bucovina. Sete
de echilibru. M 2016 03504

734

CAFETĂRIA
SPECIALTY SHOP M 2020 05806

955

CalciBis M 2020 05758 936
Carabu M 2020 05096 820

Cargo&Bus M 2020 05654 915
CARGUS M 2020 05891 973

cartidesuflet M 2020 03277 773
CASA DIN BRAN M 2019 03396 745

Casa Faur M 2019 00270 739
CERAMIK.ro

ceramics and more M 2020 05883
967

Ciorbe și Plăcinte M 2020 04576 784
Clean Pavings M 2020 05269 836

CLINICA SOCIALĂ
de STOMATOLOGIE M 2020 04623

785

CNS TV M 2020 05182 828
COBYUL M 2020 05471 871

CODRU Imperium M 2020 05724 929
COFETARIA-

CUKRASZDA MOKKA
by Bocskor Éva M 2020 05477

872

Colebil M 2020 05597 904
Colestless M 2020 05012 806
Confortflex M 2020 05010 806

Confortflex rapid M 2020 05011 806
COPILĂRIA PE ASFALT M 2020 05928 980
Courses Without Walls M 2019 02023 743

COVRI-SNACKS M 2020 04284 779
Cozonac

Moldovenesc Pambac M 2013 04004
732

CRAL M 2020 05393 858
CRAMA DABIJA

PANCIU VINEYARD M 2020 05181
827

CRĂNȚĂNELE M 2020 04283 779
cream TAILORS M 2020 05945 984

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)
Credo M 2020 05123 823

Crin Farm M 2020 05466 870
CULINARO M 2019 01373 743

CUSTOM TANKS M 2020 04962 794
DAINTY BEST

SMILE FOR YOU! M 2020 05088
819

Dâmbovicioara Dor
de suflet labeling

romanian traditions M 2020 05000

805

damboviteanul.com
ziarul tău pe net M 2020 05899

975

DĂRUIEŞTE ROMÂNIE! M 2020 06091 991
DC Don Camillo

Real Pasta M 2020 05043
815

Defumoxan te ajută
să renunți la fumat! M 2020 05306

851

DELISH FESTIVAL M 2020 05869 965
DENTERRA M 2020 06873 996

Dermanyguard M 2020 05761 937
DIGMAX M 2020 05014 807

DIN TAINELE VIEŢII
ŞI ALE UNIVERSULUI

PRESTIGE M 2020 03276

773

DIOV new solutions M 2019 00896 742
dipimacu un gust de

care să te simți român M 2020 05368
856

DIPLOMATIC
event center M 2020 05726

929

DIVAH M 2020 03405 773
dks support M 2020 05412 860

DoctorUV M 2020 04788 788
Doctor ZECO M 2020 04921 792

Dolcini SELECTION M 2020 05044 816
DOMENIUL

HAIDUCILOR M 2020 05281
838

DONCAFÉ FRESH
BARISTA EXPERT

Italian Roast M 2020 01594

760

DRILL ROCK TOOLS M 2020 00001 753
drumul icoanei M 2020 05734 932

DUALMOTO M 2020 04984 798
Dunwell real
estate doers M 2017 06956

736

Dunwell real
estate doers M 2017 07425

736

EB Epoca Bella M 2020 05362 855
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Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ECGP INT'L M 2020 05797 953
ECOGREEN

preocupați de viitor M 2020 05679
923

EDESIA Technological
Systems M 2020 02814

767

EdilConst M 2012 07881 727
EDUBOX M 2020 05807 956

E EDELWEISS
GELATERIE &

COFETARIE DE
EXCELENTA
ELVETIANA M 2020 04229

778

ELCOR PAPER
materiale pentru

industria publicitară-
papetărie-birotică M 2020 05942

983

ENAYATI SENIOR M 2020 04862 789
ENSO CELEST M 2020 05996 989
EPLUS energie
cu ceva în plus M 2020 05577

898

Ergoline Bulevard M 2020 05934 982
ESSENCE DE

ROUMANIE Amurg M 2020 05509
885

ESSENCE DE
ROUMANIE Dor DOR.

I unique romanian
word that describes

an intense desire
or feeling to see

again someone or
something close to you M 2020 05506

884

ESSENCE DE
ROUMANIE draCOOLa M 2020 05502

882

ESSENCE DE
ROUMANIE Fior FIOR. I
unique romanian word

for thrill, a feeling of
extreme excitement,
usually caused by

something pleasant M 2020 05505

883

ESSENCE DE
ROUMANIE Hora
HORA. I unique

romanian word for a
traditional dance, a

dance in which people
form a large circle
and move together M 2020 05503

883

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ESSENCE DE
ROUMANIE Nor
NOR. romanian
word for cloud,

condensed watery
vapour floating in the
atmosphere, typically
high above the ground M 2020 05516

887

ESSENCE DE
ROUMANIE Roua
ROUA. I unique
romanian word

for dew, drops of
water that form on
the ground outside

during the night M 2020 05519

888

ESSENCE DE
ROUMANIE Vis VIS.
romanian word for
dream, a series of

events or images that
happen in your mind

when you are sleeping M 2020 05518

887

Esti pe mâini bune M 2020 04784 788
ETCO M 2020 04429 779

EUROPAN PROD M 2020 05645 913
EVO-MZC M 2020 05457 865
EVO-MZT M 2020 05458 866
EVO-TMT M 2020 05459 866

EXPERTUL TĂU
ÎN MOBILIER M 2020 05512

886

Extracte Standardizate
HERBAGETICA

DETRIX Vitamina D3 M 2020 02869

769

FABRICA DE
COMPOST ORGANIC

PRODUCTS M 2020 00016

754

Farm Forum M 2020 05843 960
FEEDIUM M 2020 05444 865

Feel The Markets M 2020 05871 965
fE fEgo Feed

your fashion ego! M 2020 05482
875

fel de feluri M 2020 01198 756
FEREASTRA

Forest O noua
generatie de ferestre M 2020 01171

756

FERMAC M 2020 05805 955
FERTIMAXX M 2020 03811 776
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Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

FERTITIM M 2020 03813 776
Fiesta Aramic M 2020 05810 956

FIMMO Consultantul
tău imobiliar M 2020 06710

996

FINESENZA M 2017 03115 735
FIVE TO GO M 2020 05297 846

flagas M 2020 05599 905
FlexiBILL FACTORING M 2018 06862 738

FLY BUTTERFLY M 2020 01029 755
FORCE ADS SECURITY M 2020 07681 998

FOREVERNAILS
PROFESSIONAL M 2020 05397

859

FORTUNA
FIRE & GUARD M 2020 07639

997

FREESTYLE
KICKBOXING M 2020 05486

876

FUNDAȚIA TUDOR
VLADIMIRESCU
ROMÂNIA TG -

JIU GORJ PADEȘ M 2020 05270

837

FUNDAŢIA VOCI
STRĂMOŞI M 2011 04316

719

Fusion Core M 2012 06429 722
GALACTORIA M 2013 03080 730

GALA PREMIILOR
PENTRU INOVATIE

- Romanian
Innovation Awards M 2013 01232

729

Gauss Clinics M 2018 03803 737
GIGASALE M 2020 05856 962

GIGOLO M 2020 03054 770
GINETA DESIGN M 2020 05239 830
GLAMBAZAAR M 2020 05101 821

GLOBAL EVENTS M 2018 03844 737
GO FOR FUN ZONE M 2019 09223 751

Green Course.
The good way M 2020 05063

817

Green Net LOOKING
FORWARD M 2020 05508

884

greypoint
solution...passion

for well done things M 2013 04083

733

Grillico M 2020 05172 827
Gustăreşti M 2020 05155 825

gust de acasă O marcă
a brandului Annabella M 2020 05674

918

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

GUSTUL ORIGINAL
AL CRĂCIUNULUI M 2020 05391

858

Hairitage Style M 2020 05646 913
HANU ANCUTEI Un

loc de poveste... M 2020 05189
829

HANUL BOIERESC M 2020 02337 762
Hatiful M 2020 05359 854

HD NETWORKING
SMALL THINK BIG M 2012 07021

725

HesyMed M 2020 05692 924
HF HaiFor LIMOUSINE M 2020 05462 867

H hänne Products
for life. Your Life! M 2020 05698

924

HK1 M 2020 05890 971
HOME SPOT M 2020 05774 941

HONEY STICKS M 2020 05885 970
IC M 2020 05803 954

ICONIC M 2020 05434 864
INCARE M 2020 01585 759

INCERTRANS M 2020 04778 787
Indomie M 2020 05522 889

Infotouch Mytable M 2020 05072 818
înghețata ICE DYP

TRIPLE MAGIC M 2020 00209
754

INIGI M 2020 05580 899
înLan LA MARE M 2020 05090 820
INSTITUTUL DE

SPEOLOGIE
''EMIL RACOVIȚĂ'' M 2020 04910

791

integraHR M 2010 08406 719
intretinerejacuzzi.ro M 2013 04079 732

Intretinerespa.ro M 2013 04080 732
ÎNVĂŢARE DE

CONSOLIDARE
ANTRENAMENT M 2012 06965

724

INVĂŢARE DE
EXCELENŢĂ

SUPERSUCCES M 2012 06961

723

INVĂŢARE DE
INIŢIERE, SUSŢINERE,

REMEDIERE M 2012 06964

724

ÎNVĂŢARE STANDARD
aprofundare M 2012 06970

725

ISCIR ROMANIA
FONDAT 1910 M 2020 06308

993
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ITAL-CERAMIC luxul
pe care ţi-l permiţi M 2012 07615

727

IUBEȘTI SĂ DĂRUIEȘTI M 2020 05514 886
JAP M 2020 05780 943
JD M 2020 05485 876

JUNO M 2020 05776 942
Just Koko M 2019 08812 751
kafeeria. M 2020 05287 838
KARINA M 2020 05635 912

KASAPEFENDI M 2020 05620 910
KEEP THE SECRET M 2019 07165 750

KILIPIRIM M 2020 05035 811
KINO MED Ortopedie

Kinetoterapie
Recuperare M 2020 05315

852

Kippio M 2020 05523 890
K KARDINALE

LUXURY FURNITURE M 2020 04188
777

KLANDESTIN It's
a state of mind M 2020 05042

813

KLUDER PPR
PIPE & FITTINGS M 2020 04870

789

KNOCKER M 2020 05705 925
KOMBUCCO
ORIENTALIS M 2020 05177

827

Krantz Covrigi Crocanți
PRODUS ROMÂNESC

ÎMPLETIT MANUAL M 2019 05409

749

KT&G TIME M 2020 05490 878
KUOKA M 2020 05840 959

Lacrima de pământ M 2020 05914 975
Lala Dornelor M 2020 04901 791
LAROPHARM

MEDICARE M 2020 05918
976

LARTIST M 2020 05708 927
LARTIST TONURI M 2020 05750 935

Leila’s Lashes M 2020 05245 830
LERETIC M 2020 05600 905

Let’s make Bucovina
great again M 2020 03056

771

LIBRA JOURNEY M 2020 05520 888
LIGE M 2020 05122 822

Liligrip M 2020 05926 979
LION ZION M 2020 05844 961
LittleDomi M 2020 04991 799

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

LOCAŞUL
DUHULUI SFÂNT M 2020 05497

881

LOCCO M 2020 05019 808
LOCUL DE VIS IMOB M 2020 04979 796

loto prono M 2020 05249 831
Lumina Cuvântului M 2020 05964 986

LUPOS GK M 2020 05111 821
Lym3Ro M 2020 05710 927

MAGAZINUL
MAGAZINELOR M 2020 03088

771

Maher M 2020 05954 985
MAINSTAGE

PRODUCTION M 2020 05690
923

MAXXCLEAN M 2020 06030 989
medhealth M 2020 05601 906
medhealth M 2020 05602 907

MEDICI PENTRU
ROMANIA M 2020 07008

997

MED TEHNICA M 2020 05381 857
MEGAPAN M 2012 00685 720
Meli Care M 2020 02662 763

MICSTASY M 2020 05492 879
Minerva Navis M 2020 05468 870

Miramax M 2020 05409 860
MIRDATOD LACTATE

DE IBĂNEŞTI M 2020 03684
774

MIYU M 2020 05799 954
ML7 M 2020 04884 790

mobzone.ro M 2020 05853 962
MODELISM M 2012 07337 726
MODELISM

INTERNATIONAL M 2012 07338
726

MOL DRIVE M 2020 04987 799
MONITORUL OFICIAL
LOCAL MOL emol.ro M 2020 04487

MONTANA COLLEZIONI M 2020 05037 812
moon resort M 2020 05648 915

MOŞIA GOLEASCA M 2020 05560 894
Motive româneşti M 2020 05296 840

MotorXpert M 2020 05655 916
MOTRIS COMPANY

tehnologie ecologică M 2020 05494
881

MR. Snacko M 2016 01283 734
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MULTIBAT
ExtraADEZIV M 2020 05915

975

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraFin M 2020 05920

978

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraFix M 2020 05921

978

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraTenc M 2020 05919

977

MULTIBAT
ExtraADEZIV
ExtraTherm M 2020 05922

978

MULTIBAT
ExtraADEZIV ExtraZid M 2020 05917

976

MURIA M 2011 05088 720
MusicTools M 2020 05307 851
MY SUSHI M 2020 01053 755

NAUTICA CLUB M 2020 04922 793
NELSAND M 2020 05316 853

NEOPENINSULA
RESIDENCES M 2020 04920

792

Noblesse ADDS VALUE
FOR THE GOOD LIFE M 2020 05792

950

NOBUS M 2020 05591 903
nordtec M 2020 06119 992

NOSTALGIA M 2020 05898 974
nova house M 2020 05340 854

nrg M 2020 05526 890
NSSG Increase

business. Minimize risk M 2020 05769
938

Nunta fără dar M 2020 05109 821
OAZA DE PROSPEȚIME M 2020 05606 908

OCASSIA exclusive
accessories M 2020 05836

958

oftalmocare M 2020 05424 862
OLYMPIA

QUALITY BRAND M 2020 02847
767

OMV BUSINESS DEALS M 2020 05277 838
ONEIRO M 2020 05259 834
OptimArt M 2020 04944 793

optimart crema M 2020 05637 913
origins COFFEE

& DRINKS M 2020 05461
867

Oro RESTAURANT M 2020 05728 929
Ozel Steel Profil M 2020 05292 839

Pakmaya M 2020 05489 877

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

PALISADE M 2020 05533 891
Păpușim M 2020 05261 834

Păpuși personalizate
pentru copii cu
personalitate M 2020 05262

834

Partigiano M 2020 04626 785
PARTIZAN

GRILL HOUSE M 2020 05619
910

PASIUNE.RO M 2019 03261 743
PATICREM M 2020 05785 949

PAZO M 2020 05748 934
PAZO GRUP M 2020 05749 935

perfectspas.ro M 2013 04081 732
PhysioOne M 2020 06601 996

PIATRA M 2020 04556 784
PIZZĂRESCU M 2020 05113 822
PIZZA ROCO
acasă la tine! M 2020 05777

942

pizzateria GĂTIT CU
FOC. DE LEMNE. M 2018 06059

738

PIZZERIA Vera M 2020 05253 833
PlantMed M 2020 05479 874
Podoshop M 2020 06360 994

PODOWELT M 2020 06361 995
PORLEO M 2020 00832 755

PRANA BIKE
RIDICĂ VIBRAȚIA M 2020 05472

871

Presto Mereu
la fel de bună M 2017 00124

735

PRINTESA DE AUR M 2020 05961 985
PRISMATIC DENT M 2020 05361 855

PRO CARPET M 2020 05846 961
PRODUSE ROMÂNEŞTI M 2013 00117 728

PRO ISTORIA FEST M 2012 06052 721
Prostaterum M 2020 05013 807

PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS M 2019 04585

748

RAIL CARGO M 2020 05425 862
Recomandarea
Farmacistului M 2019 01329

742

Recrutare Romania M 2020 04233 778
Regata M 2020 05622 911

REGATUL EMOȚIILOR
ANIMALELOR M 2020 05731

931

ReNiCo M 2012 06959 723
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rent2buy M 2020 05264 835
RISBALL M 2020 05536 892
RODINA M 2013 02171 730
Rollodur M 2020 05712 928

Romega best2GO M 2020 05588 900
RomGazon M 2020 05740 932

ROMPAN PANIFICATIE
MORARIT M 2012 02198

720

R Store Design M 2020 05636 912
Rucsăcel fițoșel M 2020 05263 834
RUTA UNITĂȚII

NAȚIONALE 1848
- 1918 - 1922 M 2020 05732

931

SACCO DESIGN M 2012 06454 722
Sala Palatului M 2020 05634 912

Salin M 2020 05581 899
SANIUM M 2020 03809 775

Sanvero Expectotus M 2020 05370 856
Savori M 2020 05154 825

SCHOLL FRIENDLY M 2012 07322 726
SCHOOL MUST

GO ON by diverta M 2020 05032
810

SCHUSTER M 2020 05527 891
SD Selling Depot M 2020 05299 849

SECTOR 7 M 2012 05842 721
SELECTA M 2020 05784 949

Senia MUSIC M 2020 05925 979
SEREX M 2013 03303 730

SHERMAN SECURITY M 2020 06431 995
Shoopy M 2020 05789 950

SIGNATURA M 2020 05267 835
SIMBA INVEST M 2020 05089 820

simply joy M 2020 05828 957
SMILE CARE M 2020 05294 840

SOIN ET AMOUR
RENDUS ESTIME M 2013 02628

730

SOLID DEVELOPMENT M 2020 04764 786
SolYole Calciu

Activ FORTE 1000 M 2020 04438
780

SolYole Vitamina
C 1000 plus Zinc M 2020 04439
SOMNO RELAX M 2018 01095 737
SpasmoRapid M 2020 04981 797
specialspas.ro M 2013 04082 733

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

SPEEDXMAN M 2020 04985 799
STANCOSIMAGNE3

RenoFix M 2020 05830
957

STEM SURE
ACADEMIA 9 LUNI M 2019 00453

741

StoneFlex M 2020 05571 897
STORE LIQUOR &

MORE by DIPLOMATIC
event center M 2020 05730

930

SUNDAY bagels
and coffee A piece

of the weekend M 2014 00531

733

Sunt mămică,
ce să fac? M 2020 05935

982

SYSCO AT THE
CORE OF IT M 2019 08465

750

SZINFOTOUR M 2013 00058 728
SZSCSVAY AKADEMIA M 2013 03699 731

Tărâmul Eroilor M 2020 04971 795
TARTARUS SECURITY M 2020 08073 999

TARTEK M 2020 04974 795
TERMOCLASS M 2019 06094 750

TERPENA M 2020 05538 892
TES CAFFE GELATO M 2020 05558 893
The future of mobility

is electric, the
perfect electric

car, buy the future M 2020 05272

837

therezia M 2020 06064 989
The Spritzer M 2020 05493 880
the village M 2020 05265 835

T-MAG
TransilvaniaMagazin M 2020 01982

761

Top Pharma M 2020 05839 958
Trage bacteriile

în țeapă M 2020 03051
769

TRANSCULTURAL
APUSENI M 2020 05735

932

tranșugalpin M 2020 05314 852
TRIDENT

TRIATHLON TEAM M 2020 05677
922

Trubadur Drinks M 2020 05887 970
tuburiaparate M 2020 01897 761
Twenty Pizza
Since 2002 M 2020 05783

947

UMARO SA M 2020 05147 824
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Unde mergi cand
vezi salam peste

tot? La Poftamolog M 2019 00102

739

Unfished. Fish in the
water, plant on the plate M 2020 05067

817

URBAN TRENDS M 2020 01453 757
Urban Vanilla M 2020 05858 964

uVision OPTICS M 2020 05480 874
V.I.P Professional M 2020 05745 933
VD VERY DREAM M 2020 05167 826

VEGA HOTELS M 2020 05931 982
VELOCE e GUSTO M 2020 05896 974

VESELIA M 2019 05804 749
VIA AURAEA M 2020 05733 931

VIILE GURA VADULUI M 2020 02054 762
VIITORUL F.C. V

2009 CONSTANȚA M 2020 06117
992

WEGLOO Glamping
under 5 million stars M 2020 05626

911

WELLNEST M 2020 05432 864
WIDA MAMAIA

RESIDENCE M 2020 05435
864

WINNER BET M 2020 02705 766
WISHFEST

FESTIVALUL
LAMPIOANELOR

PE APĂ M 2020 03169

772

WST WATER
STORAGE TANK SRL M 2020 05153

824

W Wassermann M 2020 05289 839
Yacht EXPERT M 2020 05647 914

YOLCU360 M 2020 05613 909
YONGO M 2020 05675 920

You Choose
LOW CARB M 2020 05744

933

YOYO DELICIOUS
DONUTS M 2013 03396

731

ZAMOLXE M 2020 05573 898
Zenai M 2019 03911 746

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Zenergie M 2020 05015 807
ZILI M 2020 05946 984

ZOHO M 2020 05615 909
Z ZORILE STORE
Re-Fresh Yourself M 2012 06600

723

VOGUE ROSE M 2020 05369 856
VOLT coffee & more M 2020 04633 785

VRAJA MARII M 2020 05570 897
Weekend M 2020 05020 809

VitaBis M 2020 05756 936
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. GABRIEL ALEXANDRU COTET M 2012 05842 721
5 TG SMILE COFFEE SA M 2020 05297 846
A&B TRADE CO SRL M 2020 05425 862
ADER SRL M 2020 05840 959
ADK PROTECT & SECURITY SRL M 2020 05963 986
ADRIAN EMILIAN STANCIU M 2013 03396 731
ADRIAN IULIAN PORST
ANGHEL CONSTANTIN ALIN M 2018 06059

738

AEN TECH ENTERPRISE SRL M 2020 05123 823
AFLOFARM ROMANIA SRL M 2020 05306 851
ALMAROX DISTRIBUTION SRL M 2020 05412 860
American-Cigarette Company (Overseas) Limited M 2020 05369 856
ANA HOTELS SA M 2020 02829 767
ANASTASIEI MARIAN ROBERT M 2020 05039 812
ANCA BRĂDEAN 722

ANDREEA UNGUREANU MAKE-UP SCHOOL SRL M 2020 05745 933
ANDREI IOANA-SIMONA M 2020 05939 983
ANDRIES BISINICU DIANA M 2020 03859 777
ANGHELACHE ELENA LOREDANA M 2020 05961 985
ANIMAL VETER S.R.L. M 2020 05671 917
ANIŢEI ROBERTO M 2020 05037 812
ANTONIU DANIELA M 2020 05182 828
AQUA ECONOMIC SOLUTION SRL M 2020 05772 938
ARAMIC FOREST S.R.L. M 2020 05810 956
ARDEALU DAN S.R.L. M 2020 05314 852
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT M 2020 05497 881
AUGUSTIN RUSSU M 2011 05088 720
AVANTGARDE STYLING SRL M 2020 05604 907
AVENSIS COMPANY SRL M 2020 05138 823
BAD ENERGY SPEDITION SRL M 2020 05559 893
BARBIER OVIDIU-MARIAN M 2019 07165 750
BASAROM COM SRL M 2019 04293 747
BEAUTY SALON ELENA SRL M 2020 05934 982
BERECHET EUGENIU M 2020 05472 871
BETACONS COMPANY SRL M 2020 05626 911
BEVO ASSET HOLDING SA M 2020 05945 984
BIBORTENI AQUA S.R.L. M 2020 03737 775
BIOTEHNOS SA M 2020 06601 996
BISTRI-VET SRL M 2020 05756 936
BISTRI-VET SRL M 2020 05758 936
BISTRI-VET SRL M 2020 05760 937

ADRIAN TIBERIU NAGY
ALEXANDRU BUCUR M 2012 06429
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BISTRI-VET SRL M 2020 05761 937
BISTRO ARABICA S.R.L. M 2020 05461 867
BIZ MANIFESTO SRL D M 2014 00531 733
BLÂNDU ALEXANDRU DANIEL M 2019 06094 750
BLIDAR VALER M 2020 02054 762
BOZ IULIAN M 2020 06569 995
BRANDS MAKER INTERNATIONAL SRL M 2020 02662 763
BRATU ALEXANDRU M 2020 05775 941
BT Pensii SAFPF S.A. M 2020 06121 993
BUNGESCU ADRIANA M 2020 04981 797
Burcea Sinziana Ioana M 2020 02814 767
BUZATU AUREL M 2020 05167 826
CABARET CONCEPT SRL M 2020 05042 813
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT VLAHU NICOLAE M 2020 05501 882
CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DR CRISTINA MIHAI PFA M 2020 05361 855
CAFEA VOLT SRL M 2020 04633 785
CALIMAN STEFAN
AVRAHAM DAN
STELIAN IONUT-CORNEL M 2020 05536

892

CB WORKSHOP SRL-D M 2020 05261 834
CB WORKSHOP SRL-D M 2020 05262 834
CB WORKSHOP SRL-D M 2020 05263 834
CEMACON SA M 2020 05457 865
CEMACON SA M 2020 05458 866
CEMACON SA M 2020 05459 866
CENTRO DEVELOPMENT SRL M 2020 05883 967
CENTRUL IT PENTRU STIINTA SI TEHNOLOGIE SRL M 2020 01585 759
CERNAT CIPRIAN M 2020 05177 827
CHIFOR MIRCEA-MIHAI M 2020 05462 867
CHIVU CATALIN-DAN M 2020 05871 965
CHOUCHOU IMOBIL S.R.L M 2020 02705 766
CIMA MIHAI
ANAMARIA GIURCĂ
CRISTIAN-VOICU HOSSU
CONSTANTIN-DRAGOŞ GHEBAN M 2013 01232

729

CISIMA INVEST SRL M 2020 04979 796
CLAUDIU BUIA POP M 2012 07615 727
CLUBUL SPORTIV ACADEMIA DE FOTBAL GHEORGHE HAGI M 2020 06116 991
COLIBRI FASHION SRL M 2020 05523 890
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA SA M 2020 05249 831
CONSTANTIN BOGDAN IVANESCU M 2019 00453 741
CONSTANTIN BOGDAN-MARIAN M 2020 05493 880
CONSTANTIN DORU M 2020 05805 955
CONTEC FOODS SRL M 2020 02847 767
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CORSA INTERNATIONAL & COMPANY SRL M 2020 05726 929
CORSA INTERNATIONAL & COMPANY SRL M 2020 05728 929
CORSA INTERNATIONAL & COMPANY SRL M 2020 05730 930
COSTACHE ALEXANDRU M 2020 07008 997
CREŢU MARIANA-DIANA M 2020 05773 939
CRISTIM 2 PRODCOM SRL M 2019 00102 739
CUSTOM TANKS SRL M 2020 04962 794
DABIJA COSMIN M 2020 05181 827
DACHMANN BRIGITTA M 2020 05359 854
DĂNUŢ CHISER M 2020 05113 822
DECENU NOI RETAIL SRL M 2020 03088 771
DENTAL-ALEX SRL M 2020 06873 996
DERMA NAPOCENSIS SRL M 2020 05465 869
DH BUILDINGS SRL M 2020 04788 788
DIACONU MADALINA
DIACONU IONUT GABRIEL
SPULBER GINA M 2020 05803

954

DIMA SILVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ M 2020 05075 818
DIOV NEW SOLUTIONS SRL M 2019 00896 742
DIPIMACOO BUSINESS SRL-D M 2020 05368 856
DISTILERIILE PATER SRL M 2020 05560 894
DITAN ROB THOMAS M 2020 05109 821
DOMENIUL BOGDAN SA M 2020 05996 989
DONA. LOGISTICA S.A. M 2020 05370 856
DUBANGIU SERGIU M 2020 04576 784
DUMITRIU CONSTANTIN M 2019 05409 749
DUMITRIU CONSTANTIN M 2019 05804 749
DUMITRIU ELENA-ANTONIA
SĂNDULACHE CĂTĂLIN-GABRIEL
BUDEȘ RADU-MIHAI M 2020 05482

875

EDITURA PRESTIGE SRL M 2020 03276 773
ELCOR PAPER SRL M 2020 05942 983
ELEFANT ONLINE SA M 2020 05856 962
ELYSEE CONCEPT S.R.L M 2020 05519 888
ELYSEE CONCEPT SRL M 2020 05502 882
ELYSEE CONCEPT SRL M 2020 05503 883
ELYSEE CONCEPT SRL M 2020 05505 883
ELYSEE CONCEPT SRL M 2020 05506 884
ELYSEE CONCEPT SRL M 2020 05509 885
ELYSEE CONCEPT SRL M 2020 05516 887
ELYSEE CONCEPT SRL M 2020 05518 887
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL M 2020 03811 776
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL M 2020 03809 775
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL M 2020 03813 776
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ERHAN EMICI M 2020 04870 789
ERWIN CLAUDIU GEORGE M 2013 00826 729
ETCO NETWORK SRL M 2020 04429 779
EUCOM INNOVATIVE M 2019 02023 743
EUCOM INNOVATIVE M 2019 02025 743
EVH GOOD LIFE S.R.L. M 2020 04935 793
EVOLUTION PREST SYSTEMS S.R.L. M 2020 04984 798
EVOLUTION PREST SYSTEMS S.R.L. M 2020 04985 799
FAUR TIBERIU M 2019 00270 739
FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING M 2020 05485 876
FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING M 2020 05486 876
FINESENZA SRL M 2017 03115 735
FLAGAS S.R.L. M 2020 05599 905
FLORIN CAROLI M 2020 05844 961
FODOR SILVIA-MARTA M 2020 05362 855
FOOD FESTIVAL SRL M 2020 05782 945
FOOD FESTIVAL SRL M 2020 05783 947
FORM SPACE EVENTS SRL M 2020 02876 769
FOTBAL CLUB VIITORUL CONSTANTA S.A. M 2020 06117 992
FUNDATIA ''TUDOR VLADIMIRESCU'' M 2020 05270 837
FUNDATIA VOCI STRAMOSI M 2011 04316 719
FUNNY AND JOY FUTURE CAM SRL M 2020 05828 957
GAC VLADISLAV M 2020 05245 830
GAUSS CLINICS SRL M 2018 03803 737
GERMAN SYSTEM DENT SRL M 2020 05294 840
GHEORGHIU MONICA PFA M 2020 05731 931
GINETA DESIGN S.R.L. M 2020 05239 830
GLOBAL RECORDS SRL M 2018 03844 737
GREENHORSE01 SRL M 2020 05896 974
GREEN NET SA M 2020 05508 884
GRIGORE COSTEL M 2019 01329 742
GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k. M 2016 03504 734
GUTIU STELUTA M 2020 05857 963
HAIRITAGE STYLE SRL M 2020 05646 913
HARAS SRL M 2020 05570 897
HD PHARMA SRL M 2020 05008 805
HÉJJA CARMEN LUMINIŢA PFA M 2020 05774 941
HIDDENHOST S.R.L. M 2020 05853 962
HOLCIM (ROMANIA) SA M 2020 05712 928
HYUNDAI MOTOR COMPANY M 2020 05533 891
IC CONSULTING SRL M 2020 05869 965
IERUGAN ALINA-CRISTIANA M 2020 05928 980
ILIE SEPTIMIU POP M 2020 05584 900
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IL MAESTRO S.R.L. M 2012 00685 720
IMPLANT EXPERT SA M 2020 04623 785
INDUSTRIAL BROKERAGE SERVICES S.R.L. M 2017 06956 736
INDUSTRIAL BROKERAGE SERVICES S.R.L. M 2017 07425 736
INIGI PACK SRL M 2020 05580 899
INLAN LA MARE SRL M 2020 05090 820
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR M 2020 06308

993

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A. M 2020 04778 787
INSTITUTUL DE SPEOLOGIE ''EMIL RACOVIȚĂ'' M 2020 04910 791
IONESCU CRISTINA-DANIELA M 2020 05836 958
KARDINALE LUXURY FURNITURE SRL M 2020 04188 777
KELEMEN ADRIAN M 2020 05510 885
KINO MED CENTER SRL M 2020 05315 852
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac M 2020 05428 863
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac M 2020 05430 863
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac M 2020 05432 864
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac M 2020 05434 864
KRONSTADT MARKET SRL M 2020 05480 874
KT & G CORPORATION M 2020 05490 878
LĂCUREANU GABRIEL FLORIN M 2020 05708 927
LĂCUREANU GABRIEL FLORIN M 2020 05750 935
LADEA MATEI M 2018 07985 738
LANSAT EXPERT SRL M 2020 05571 897
LAROPHARM SRL M 2020 05918 976
LIBRA INTERNET BANK S.A. M 2020 05520 888
LIVRADOM BISTRITA S.R.L. M 2020 05253 833
LOCAL GOURMET 197 S.R.L. M 2020 05492 879
LORY FRESH SRL M 2020 05606 908
MACCARRONE VINCENZO M 2020 05299 849
MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA SRL M 2020 05424 862
MAKE HOT SRL M 2019 08812 751
MANDACHI ŞTEFAN-VALENTIN M 2020 03056 771
MANDACHI ȘTEFAN-VALENTIN M 2020 03054 770
MANDACHI ȘTEFAN-VALENTIN M 2020 03051 769
MARGA COSTIN RADU M 2020 05677 922
MARUNTU MIHAELA ADRIANA M 2020 01453 757
MEDIA TASK CONSULT SRL M 2020 05647 914
MEDIA TASK CONSULT SRL M 2020 05654 915
MEDIA TASK CONSULT SRL M 2020 05655 916
MEDICINAS SRL M 2020 05444 865
MEDITERANEAN FOOD CONCEPT S.R.L. M 2020 04626 785
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MED TEHNICA SRL M 2020 05381 857
MEREUȚĂ BIANCA LIANA M 2020 05267 835
MERT S.A. M 2020 00832 755
MICLĂUŞ GRIGORE M 2020 01897 761
MIHAI FILIP-IVAN M 2020 06710 996
MIKLOS BACS M 2013 03080 730
MINCA CRISTIAN M 2020 05947 985
MINERVA NAVIS SRL M 2020 05468 870
MIRAMAX IMPORT EXPORT SRL M 2020 05409 860
MIRDATOD PROD SRL M 2020 03684 774
MIRDATOD PROD SRL M 2020 03683 774
MKM Activ Trading SRL M 2019 03911 746
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG M 2020 04987

799

MOON RESORT SRL M 2020 05648 915
MOTRIS COMPANY SRL M 2020 05494 881
MSC OPERATIONAL SA M 2020 05577 898
MULTICART COM SRL M 2020 03277 773
NAIL SECRETS SRL M 2020 06360 994
NAIL SECRETS SRL M 2020 06361 995
NASIRCO ESRA SRL M 2020 05954 985
NATURAL VITA PLUS SRL M 2020 05466 870
NAUTICA CLUB HARSOVA SRL M 2020 04922 793
ND MEDHEALTH SRL M 2020 05601 906
ND MEDHEALTH SRL M 2020 05602 907
ND PHARMA SRL M 2020 05012 806
ND PHARMA SRL M 2020 05014 807
ND PHARMA SRL M 2020 05010 806
ND PHARMA SRL M 2020 05013 807
ND PHARMA SRL M 2020 05015 807
ND PHARMA SRL M 2020 05011 806
NEGRU VICTOR-SANDU M 2020 00001 753
NEOFOREST REAL ESTATE SRL M 2020 04920 792
NICOLAIE OVIDIU-GEORGE M 2020 05188 828
NINODOM ONLINE SRL M 2020 04991 799
NITA GEORGE M 2020 05287 838
NOBLESSE GROUP INTERNATIONAL SRL M 2020 05792 950
NORDTEC ROMANIA SRL M 2020 06119 992
NORTH STAR SUPPORT GROUP SRL M 2020 05769 938
NOVA HOUSE ONLINE SRL M 2020 05340 854
NOVOLINE PHARM SRL M 2020 05637 913
NOVOLINE PHARM SRL M 2020 05834 957
NRG EVOLUTION SRL M 2020 05526 890
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OFY GRUP SRL M 2019 00194 739
OLTEANU CARINA-ELENA M 2020 05635 912
ONIŢA-IVAŞCU MARIA-DANIELA M 2020 05484 875
ORIENTAL DISTRIBUTION SRL M 2020 01053 755
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2020 05784 949
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2020 05785 949
PADURARU PAUL-CATALIN M 2020 01171 756
Pak Gıda Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi M 2020 05489 877
PANAIT IRINA-ALEXANDRA M 2020 05858 964
PANA VALENTIN-LIVIU
CAMINSCHI OLEG
VEDRASCO VLADIMIR M 2020 05155

825

PANA VALENTIN-LIVIU
VEDRASCO VLADIMIR
CAMINSCHI OLEG M 2020 05154

825

PARASCHIVESCU EUGENIA M 2020 05164 826
PARK EXPERT SERVICE DTL SRL M 2020 04229 778
PARK EXPERT SERVICE DTL SRL M 2020 04233 778
PARTENER AGREMENT AGENCY S.R.L. M 2020 03169 772
PAȘCALĂU LAURA M 2020 05935 982
PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT PANIFICATIE SI
PRODUSE FAINOASE ROMPAN M 2012 02198

720

PETCU MARIAN M 2020 05926 979
PETRE ALINA-MONICA M 2020 05000 805
PETRE CRISTIAN SORIN M 2020 05029 810
POPA EUGEN-CRISTIAN M 2020 04777 786
POPA IONUŢ ADRIAN M 2020 05878 966
POPINCIUC DOINA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2020 05281 838
PORST MARIANA
ANGHEL CONSTANTIN ALIN M 2017 00124

735

Power Supply Systems UPS SRL M 2019 04585 748
PRIPIŞI ALEXANDRU
PRIPIŞI ALINA - CRISTINA M 2020 05382

857

PRO EKN SOFTWARE SRL M 2020 05692 924
PROFESSIONAL SUPPLIER SRL M 2020 05397 859
PROFI PARTY RENTALS SRL M 2020 05619 910
PROMPT STAR TINDIF M 2020 05846 961
PT Indofood Sukses Makmur Tbk M 2020 05521 889
PT Indofood Sukses Makmur Tbk M 2020 05522 889
PUȘCAȘU CRISTIAN M 2020 05393 858
QUALITY PHARMA CONCEPT M 2020 05839 958
RADU TRADING COMPANY SRL M 2020 05032 810
RADU TRADING COMPANY SRL M 2020 05035 811
RAIFFEISEN BANK SA M 2018 06862 738
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RAINBOW COLORFUL IDEAS SRL M 2020 05843 960
Rauch Fruchtsafte GmbH M 2019 04134 746
REGALINA NATURAL SRL M 2019 03396 745
REGATA SRL M 2020 05622 911
REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE
STAT M 2020 05634

912
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RETAIL CONCEPT & DESIGN SRL M 2020 05512 886
RETAIL CONCEPT & DESIGN SRL M 2020 05514 886
REVERA ASSISTED SRL M 2020 04862 789
REWE Romania S.R.L. M 2020 02337 762
ROMEGA FOOD DISTRIBUTION SRL M 2020 05588 900
ROSCA VASILE-LAURENTIU M 2020 05172 827
ROTON SRL M 2020 05898 974
RUICAN IONUT-COSMIN M 2020 05690 923
RYANDESIGN CONCEPT SRL M 2020 05259 834
S.C. AGRONOM BIO SOL S.R.L. M 2020 00016 754
S.C. ANNABELLA S.R.L. M 2020 05674 918
S.C. BIOFARM S.A. M 2020 05598 904
S.C. BRIGHT DISTRIBUTION S.R.L. M 2020 05573 898
S.C. BTVIDEO.RO S.R.L. M 2020 04971 795
S.C. COBYUL S.R.L. M 2020 05471 871
S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. M 2020 05917 976
S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. M 2020 05919 977
S.C. D'OR ARCHITECTURE S.R.L. M 2020 04556 784
S.C. DB PRO MEDIA CONSULTING S.R.L. M 2020 05899 975
S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. M 2020 04487 782
S.C. FIRST MAMAIA RESIDENCE S.R.L. M 2020 05435 864
S.C. H4L DEVELOPMENT S.A. M 2020 05264 835
S.C. H4L DEVELOPMENT S.A. M 2020 05265 835
S.C. INFOTOUCH SYSTEMS S.R.L. M 2020 05072 818
S.C. MD CONTENT CREATION S.R.L. M 2020 04884 790
S.C. MUSIC TOOLS S.R.L. M 2020 05307 851
S.C. NELSAND S.A. M 2020 05316 853
S.C. NET ROM TEAM S.R.L. M 2020 05388 858
S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. M 2020 04944 793
S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. M 2020 05277 838
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 05724 929
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 05296 840
S.C. SHERMAN SECURITY S.R.L. M 2020 06431 995
S.C. SIMBA INVEST S.R.L. M 2020 05088 819
S.C. SIMBA INVEST S.R.L. M 2020 05089 820
S.C. SYSCO S.R.L. M 2019 08465 750
S.C. URGENT CARGUS SRL M 2020 05891 973
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S.C. VEGA COMPANY S.R.L. M 2020 05931 982
S.C. VICUS COM S.R.L. M 2020 05477 872
S.C. VINCI IMPEX S.R.L. M 2020 05269 836
S.C. WEEKEND SALON S.R.L. M 2020 05020 809
S.C. WHITE UNICORN S.R.L. M 2020 05807 956
S.C MEDSPHARM PROD S.R.L M 2020 05830 957
SAMSONIC DAN M 2020 05111 821
SC. ECOGREEN CONSTRUCT SRL M 2020 05679 923
SC ACAJU SRL M 2020 05019 808
SC ADS FIRE SOLUTIONS SRL M 2020 07680 998
SC ADS FORCE SECURITY SRL M 2020 07681 998
SC AFI QUATTRO TOTAL SRL M 2020 05914 975
SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA M 2020 05463 868
SC ALCORADU SRL M 2020 05121 822
SC ALIA SA M 2012 07301 726
SC ALMIRA TRADE SRL M 2020 05776 942
SC ANF MANAGEMENT SRL M 2020 05744 933
SC ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL M 2020 06087 991
SC ATELIER SORELI SRL M 2020 05799 954
SC Atmor Electrocasnice SRL M 2017 07004 736
SC BIOFARM SA M 2020 05597 904
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL M 2020 05590 901
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL M 2020 05591 903
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL M 2020 05698 924
SC CARABU MEDICAL SRL M 2020 05096 820
SC CHIMALIM SRL M 2020 05479 874
SC CIBIBON SRL M 2020 04284 779
SC CIBIBON SRL M 2020 04283 779
SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA M 2020 05915 975
SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA M 2020 05920 978
SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA M 2020 05921 978
SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA M 2020 05922 978
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL M 2020 01198 756
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL M 2013 00117 728
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL M 2019 00298 741
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL M 2019 00295 740
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL M 2019 00297 741
SC EDILCONST SA M 2012 07881 727
SC EDITURA PARALELA 45 SA M 2012 06970 725
SC EDITURA PARALELA 45 SA M 2012 06964 724
SC EDITURA PARALELA 45 SA M 2012 06961 723
SC EDITURA PARALELA 45 SA M 2012 06965 724
SC ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL SRL M 2020 05797 953
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SC FARMAVET SA M 2020 04784 788
SC FORTUNA FIRE & GUARD SRL M 2020 07639 997
SC GREYPOINT SOLUTION SRL M 2013 04079 732
SC GREYPOINT SOLUTION SRL M 2013 04080 732
SC GREYPOINT SOLUTION SRL M 2013 04082 733
SC GREYPOINT SOLUTION SRL M 2013 04083 733
SC GREYPOINT SOLUTION SRL M 2013 04081 732
SC HD NETWORKING SRL M 2012 07021 725
SC HERBAGETICA SRL M 2020 02869 769
SC ICE DYP BALAS SRL M 2020 00209 754
SC INTEGRA HR SRL M 2010 08406 719
SC INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL M 2013 02628 730
SC JOPA BIJOUX SRL M 2020 05101 821
SC KAIAMO KONCEPT SRL M 2020 04514 783
SC KALINA TEXTILE SRL M 2019 01373 743
SC LUARA CENTER SRL M 2020 05710 927
SC MAY DAY DISTRIBUTION IMPEX SRL M 2016 01283 734
SC MAY DAY DISTRIBUTION IMPEX SRL M 2016 07600 734
SC MODELISM INTERNATIONAL SRL M 2012 07338 726
SC MODELISM INTERNATIONAL SRL M 2012 07337 726
SC ND PHARMA SRL M 2018 01095 737
SC OZEL STEEL PROFIL SRL M 2020 05292 839
SC PAMBAC SA M 2013 04004 732
SC PIGNA ROMANIA IMPEX SRL M 2012 07322 726
SC PIGNA ROMANIA IMPEX SRL M 2020 01029 755
SC PREFERA FOODS SA M 2020 05067 817
SC PREFERA FOODS SA M 2020 05063 817
SC PROD COM ANGHEL COMPANY SERVICES SRL M 2020 05057 816
SC PROFI ROM FOOD SRL M 2020 05044 816
SC RENICO IND SA M 2012 06959 723
SC ROMGAZON TRADE SRL M 2020 05740 932
SC SACCO W.G. DESIGN SRL M 2012 06454 722
SC SENIA COMPANY 999 SRL M 2020 05925 979
SC SENTEXIM SRL M 2020 05873 966
SC SEREX SRL M 2013 03303 730
SC SOLID ASSETS MANAGEMENT SRL M 2020 04764 786
SC SPERANTA CONCEPT SRL M 2013 02171 730
SC STAR MANAGEMENT SRL M 2012 06052 721
SC STRAUSS ROMANIA SRL M 2020 01594 760
SC TC DEALS SRL M 2020 05890 971
SC TC DEALS SRL M 2020 04974 795
SC TEHNO BIONIC SRL M 2020 05581 899
SC THALIA SUD SRL M 2020 05777 942
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SC TRANSILVANIAMAG HCD SRL M 2020 01982 761
SC TRUBADUR SRL M 2020 05887 970
SC TS LOCKS DISTRIBUTION SRL M 2020 06030 989
SC WATER STORAGE TANK SRL M 2020 05153 824
SC WINNERS EFENDI MARKETS SRL M 2020 05620 910
SC ZORILE TOYS SRL M 2012 06600 723
SERVICE SECURITY KFC S.R.L M 2020 07961 999
SERVICIUL PUBLIC DE INFORMARE SI CONSULTANTA PENTRU TINERET
SI TURISM SPICTT M 2013 00058

728
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SÎRBU ROXANA SILVIA M 2020 05082 819
SLIM-NECSOI CORNELIA-IONELA M 2020 05852 962
SMART OPENING SRL M 2020 05645 913
SOCIETATEA COMERCIALA GO FOR FUN ZONE SRL M 2019 09223 751
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2020 06091 991
SOLE DESIGN SRL M 2020 05600 905
STĂNESCU ANDREI NICOLAE M 2020 05272 837
ŞTEFĂNESCU CRISTIAN ILIE ALEXANDRU M 2020 05806 955
STOICA FLORIN CORNELIUS M 2020 05964 986
STUPARIU CRISTIAN CORNELIUS M 2020 05527 891
SUBURB FASHION S.R.L M 2020 03405 773
ŢALEA ANA M 2020 04438 780
ŢALEA ANA M 2020 04439 781
TALLAJ RHANI AL AMROU M 2020 05122 822
TARABA PE NET SRL M 2020 05705 925
TARTARUS SECURITY SRL M 2020 08073 999
TCE UMARO S.A. M 2020 05147 824
TERPENA TRADING SRL M 2020 05538 892
TES CAFFE & GELLATO SRL M 2020 05558 893
THE COCA-COLA COMPANY M 2020 05391 858
THEREZIA PRODCOM SRL M 2020 06064 989
TITEIU NICOLAE M 2020 05545 892
TOPASPRO SRL M 2019 03261 743
TOPOR ALEXANDRU-BOGDAN M 2020 05946 984
TUAN RECORDS S.R.L. M 2019 07938 750
TUDORACHE ALEXANDRU M 2020 05789 950
TUNE TEXTURE SRL M 2020 05043 815
TUROAG SA M 2020 05189 829
UAT JUDEȚUL ALBA M 2020 05732 931
UAT JUDEȚUL ALBA M 2020 05735 932
UAT JUDEȚUL ALBA M 2020 05733 931
UAT JUDEȚUL ALBA M 2020 05734 932
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA M 2013 03699 731
URSSULA MIRCEA LAURA M 2020 05289 839
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VALDORES SRL M 2020 05780 943
VALVIS HOLDING SA M 2020 04901 791
VYLYOTYS SRL M 2020 05636 912
WALDMAN FELICIA M 2020 05748 934
WALDMAN FELICIA M 2020 05749 935
WTELE-STARINTERNATIONAL GROUP SRL M 2020 03271 772
YOLCU 360 BİLİŞİM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ TURİZM VE İÇ VE DIŞ Tİ
CARET LİMİTED ŞİRKETİ M 2020 05613

909

YONGO DESIGN S.R.L. M 2020 05675 920
ZEOLITES DEVELOPMENT SRL M 2020 04921 792
ZGARDAN MIHAI
ZGARDAN SORANA-ANDRADA M 2020 05615

909

ZLĂVOG ANA-MARIA M 2020 01540 758
ZUMZEE STICKS S.R.L. M 2020 05885 970
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- (540) (210) (511) -
1 M 2020 05269 172449 1, 2, 17,

19, 35
836

1 M 2020 05712 172513 1, 19, 37 928
1 M 2020 04921 172564 1 792
1 M 2011 05088 172583 1, 19 720
1 M 2020 03054 172627 1, 5, 10, 32 770
1 M 2020 03051 172627 1, 3, 5, 10,

25, 43, 44
769

1 M 2020 05915 172631 1, 17, 19,
35, 37, 39

975

1 M 2020 05917 172632 1, 19, 37 976
1 M 2020 05921 172635 1, 19, 37 978
1 M 2020 05922 172636 1, 17, 19, 37 978
1 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

1 M 2020 03811 172731 1 776
1 M 2020 03813 172733 1 776
1 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,

35, 37, 39,
40, 41, 43

751

2 M 2020 05269 172449 1, 2, 17,
19, 35

836

2 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

2 M 2020 01029 172724 2, 8, 18, 25 755
3 M 2020 05637 172435 3 913
3 M 2020 05397 172467 3, 8, 11,

21, 35, 44
859

3 M 2020 05508 172489 3, 5, 9,
10, 16, 35

884

3 M 2020 05839 172524 3, 5, 10, 30,
32, 35, 44

958

3 M 2020 05918 172533 3, 5 976
3 M 2020 05926 172535 3, 5 979
3 M 2020 02662 172555 3, 5, 10 763
3 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

3 M 2020 05708 172605 3, 33, 44 927
3 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,

25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2020 03051 172627 1, 3, 5, 10,
25, 43, 44

769

3 M 2020 05601 172652 3, 5 906
3 M 2020 05602 172653 3, 5 907
3 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

3 M 2019 00896 172659 3, 10, 12 742
3 M 2020 05502 172663 3 882
3 M 2020 05503 172664 3 883
3 M 2020 05505 172665 3 883
3 M 2020 05506 172666 3 884
3 M 2020 05509 172667 3 885
3 M 2020 05516 172668 3 887
3 M 2020 05518 172669 3 887
3 M 2020 05519 172670 3 888
3 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,

9, 11, 16, 21,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

3 M 2020 05710 172715 3 927
3 M 2020 05580 172716 3 899
3 M 2019 03911 172717 3, 9, 21, 35 746
3 M 2020 03809 172732 3, 5 775
3 M 2020 05538 172740 3 892
3 M 2019 08812 172776 3, 35 751
3 M 2019 03261 172793 3, 5, 10,

25, 35, 39
743

3 M 2020 05245 172804 3, 8, 21,
35, 41, 44

830

3 M 2020 05745 172821 3, 21, 35 933
3 M 2020 03271 172838 3, 5, 24, 32 772
3 M 2013 02628 172846 3, 5, 24, 35 730
3 M 2020 03088 172852 3, 21, 35 771
3 M 2020 06601 172872 3, 35, 41, 44 996
4 M 2020 05277 172451 4, 35 838
4 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

4 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

4 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840
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4 M 2020 05599 172707 4, 9, 35,
37, 43

905

5 M 2013 03303 172433 5, 8, 11,
16, 20, 35

730

5 M 2020 04944 172436 5 793
5 M 2020 05834 172437 5 957
5 M 2020 05370 172464 5, 35 856
5 M 2020 05424 172469 5, 35, 42 862
5 M 2020 05444 172475 5 865
5 M 2020 05508 172489 3, 5, 9,

10, 16, 35
884

5 M 2020 05772 172516 5, 35 938
5 M 2020 05830 172523 5, 35 957
5 M 2020 05839 172524 3, 5, 10, 30,

32, 35, 44
958

25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

5 M 2020 03054 172627 1, 5, 10, 32 770
5 M 2020 03051 172627 1, 3, 5, 10,

25, 43, 44
769

5 M 2020 05601 172652 3, 5 906
5 M 2020 05602 172653 3, 5 907
5 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

5 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

5 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

5 M 2020 05177 172690 5 827
5 M 2020 05597 172722 5, 35 904
5 M 2020 05598 172723 5, 35 904
5 M 2020 03809 172732 3, 5 775
5 M 2020 05306 172737 5, 35 851
5 M 2020 02869 172743 5, 35 769
5 M 2018 01095 172759 5 737
5 M 2020 05012 172760 5 806
5 M 2020 05014 172761 5 807

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2020 05010 172762 5 806
5 M 2020 05013 172763 5 807
5 M 2020 05015 172765 5 807
5 M 2020 05011 172766 5 806
5 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,

11, 15, 16,
20, 28, 34, 35

849

5 M 2019 03261 172793 3, 5, 10,
25, 35, 39

743

5 M 2020 03271 172838 3, 5, 24, 32 772
5 M 2020 05008 172844 5 805
5 M 2013 02628 172846 3, 5, 24, 35 730
5 M 2020 05756 172864 5, 35 936
5 M 2020 05758 172865 5, 35 936
5 M 2020 05760 172866 5, 35 937
5 M 2020 05761 172867 5, 35 937
5 M 2020 05096 172883 5, 10, 44 820
6 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,

21, 22, 24,
26, 27, 35, 39

886

6 M 2020 05590 172500 6, 11, 35, 37 901
6 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

6 M 2020 05292 172612 6 839
6 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

6 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

6 M 2020 05493 172686 6, 8, 9, 11,
21, 33, 41, 43

880

6 M 2020 04962 172738 6, 11, 19,
20, 35, 37

794

6 M 2020 05468 172741 6, 37 870
6 M 2020 04870 172851 6, 11, 17,

19, 35, 37
789

6 M 2012 06959 172753 6 723
7 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

1051

5 M 2020 05918 172533 3, 5 976
5 M 2020 05926 172535 3, 5 979
5 M 2020 02662 172555 3, 5, 10 763
5 M 2020 04981 172590 5, 35 797
5 M 2020 04438 172597 5 780
5 M 2020 04439 172598 5 781
5 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 06/2021
(în ordinea clasei Nisa)

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

7 M 2020 01594 172756 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

760

7 M 2020 05147 172757 7, 8, 9, 12,
13, 35, 37, 42

824

7 M 2020 06030 172862 7, 11, 21 989
8 M 2013 03303 172433 5, 8, 11,

16, 20, 35
730

8 M 2020 05397 172467 3, 8, 11,
21, 35, 44

859

8 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,
21, 22, 24,

26, 27, 35, 39

886

8 M 2020 05588 172499 8, 21 900
8 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

8 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

8 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

8 M 2020 05493 172686 6, 8, 9, 11,
21, 33, 41, 43

880

8 M 2020 01029 172724 2, 8, 18, 25 755
8 M 2020 05147 172757 7, 8, 9, 12,

13, 35, 37, 42
824

8 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,
11, 15, 16,

20, 28, 34, 35

849

8 M 2020 05245 172804 3, 8, 21,
35, 41, 44

830

8 M 2020 05172 172885 8, 25, 29,
30, 43

827

9 M 2020 01897 172428 9, 34, 35 761
9 M 2020 05480 172482 9 874
9 M 2020 05508 172489 3, 5, 9,

10, 16, 35
884

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 14,

16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

9 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

9 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

9 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

9 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

9 M 2020 05493 172686 6, 8, 9, 11,
21, 33, 41, 43

880

9 M 2020 07008 172694 9, 38, 41, 44 997
9 M 2020 05032 172704 9, 16, 18,

28, 35
810

9 M 2020 05035 172705 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

811

9 M 2020 05599 172707 4, 9, 35,
37, 43

905

9 M 2020 04974 172711 9, 35 795
9 M 2019 03911 172717 3, 9, 21, 35 746
9 M 2020 04777 172747 9, 16, 41 786
9 M 2020 01594 172756 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
760

9 M 2020 05147 172757 7, 8, 9, 12,
13, 35, 37, 42

824

9 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,
11, 15, 16,

20, 28, 34, 35

849

9 M 2020 05647 172782 9, 16, 35,
38, 41, 45

914

9 M 2020 05654 172783 9, 16, 35,
38, 41, 45

915

9 M 2020 05655 172784 9, 16, 35,
38, 41, 45

916

9 M 2020 05072 172791 9, 20 818
9 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,

35, 37, 39,
40, 41, 43

751

9 M 2020 05782 172798 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

945

1052

9 M 2020 05573 172496 9, 35 898
9 M 2020 05591 172501 9, 11, 35, 37 903
9 M 2020 05692 172511 9, 42 924
9 M 2012 06052 172551 9, 16, 35, 41 721
9 M 2019 04585 172552 9, 37, 42 748
9 M 2020 04487 172594 9, 35, 38, 42 782



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 06/2021
(în ordinea clasei Nisa)

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2020 05783 172799 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

947

9 M 2020 05249 172803 9, 16, 28,
41, 42

831

9 M 2020 01585 172807 9, 38, 42, 44 759
9 M 2012 05842 172823 9, 35, 41, 42 721
9 M 2020 05797 172824 9, 37 953
9 M 2019 01329 172830 9, 16, 38,

41, 42
742

9 M 2020 05123 172834 9 823
9 M 2020 05122 172837 9, 35 822
9 M 2020 05890 172850 9 971

10 M 2020 05381 172465 10, 37, 44 857
10 M 2020 05508 172489 3, 5, 9,

10, 16, 35
884

10 M 2020 05581 172497 10, 11 899
10 M 2020 05839 172524 3, 5, 10, 30,

32, 35, 44
958

10 M 2020 02662 172555 3, 5, 10 763
10 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

10 M 2020 03054 172627 1, 5, 10, 32 770
10 M 2020 03051 172627 1, 3, 5, 10,

25, 43, 44
769

10 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

10 M 2019 00896 172659 3, 10, 12 742
10 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,

11, 21, 24,
25, 28, 35

799

10 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,
11, 15, 16,

20, 28, 34, 35

849

10 M 2019 03261 172793 3, 5, 10,
25, 35, 39

743

10 M 2020 05412 172859 10, 28 860
10 M 2020 04788 172875 10, 11 788
10 M 2020 05096 172883 5, 10, 44 820
11 M 2013 03303 172433 5, 8, 11,

16, 20, 35
730

11 M 2020 05397 172467 3, 8, 11,
21, 35, 44

859

11 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,
21, 22, 24,

26, 27, 35, 39

886

11 M 2020 05581 172497 10, 11 899

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

11 M 2020 05590 172500 6, 11, 35, 37 901
11 M 2020 05591 172501 9, 11, 35, 37 903
11 M 2020 05239 172559 11, 19 830
11 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

11 M 2020 06119 172606 11 992
11 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

11 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

11 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

11 M 2020 05493 172686 6, 8, 9, 11,
21, 33, 41, 43

880

11 M 2020 05883 172736 11, 19, 20,
21, 35, 37

967

11 M 2020 04962 172738 6, 11, 19,
20, 35, 37

794

11 M 2020 01594 172756 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

760

11 M 2020 05740 172770 11, 44 932
11 M 2020 05153 172777 11 824
11 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,

11, 15, 16,
20, 28, 34, 35

849

11 M 2020 05698 172802 11, 35, 37 924
11 M 2020 04870 172851 6, 11, 17,

19, 35, 37
789

11 M 2020 06030 172862 7, 11, 21 989
11 M 2020 04788 172875 10, 11 788
12 M 2020 05272 172434 12, 35 837
12 M 2020 05393 172525 12 858
12 M 2020 05840 172526 12 959
12 M 2020 05873 172530 12, 20, 22, 28 966
12 M 2020 05533 172602 12 891
12 M 2019 00896 172659 3, 10, 12 742
12 M 2020 04984 172675 12, 35 798
12 M 2020 04985 172676 12, 35 799
12 M 2020 05147 172757 7, 8, 9, 12,

13, 35, 37, 42
824

13 M 2020 05147 172757 7, 8, 9, 12,
13, 35, 37, 42

824

14 M 2020 05836 172522 14, 18, 25, 26 958

1053
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

14 M 2020 05167 172567 14, 36 826
14 M 2020 05858 172572 14, 18, 25 964
14 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

14 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

14 M 2020 05101 172742 14 821
14 M 2020 03859 172863 14, 24, 35 777
15 M 2020 05925 172429 15, 35, 37,

39, 40, 41
979

15 M 2020 05307 172457 15 851
15 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,

11, 15, 16,
20, 28, 34, 35

849

16 M 2013 03303 172433 5, 8, 11,
16, 20, 35

730

16 M 2020 05899 172438 16, 41 975
16 M 2020 05508 172489 3, 5, 9,

10, 16, 35
884

16 M 2020 05789 172520 16 950
16 M 2012 07301 172550 16 726
16 M 2012 06052 172551 9, 16, 35, 41 721
16 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

16 M 2018 07985 172604 16, 18, 24,
25, 26, 35

738

16 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

16 M 2020 03056 172625 16, 25, 35, 43 771
16 M 2017 03115 172637 16, 35, 36, 41 735
16 M 2020 04987 172654 16 799
16 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

16 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

16 M 2020 05164 172703 16, 35, 39, 41 826
16 M 2020 05032 172704 9, 16, 18,

28, 35
810

16 M 2020 05035 172705 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

811

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2012 07338 172720 16, 35, 41 726
16 M 2012 07337 172721 16, 35, 41 726
16 M 2020 04777 172747 9, 16, 41 786
16 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,

11, 15, 16,
20, 28, 34, 35

849

16 M 2020 05647 172782 9, 16, 35,
38, 41, 45

914

16 M 2020 05654 172783 9, 16, 35,
38, 41, 45

915

16 M 2020 05655 172784 9, 16, 35,
38, 41, 45

916

16 M 2020 04429 172788 16 779
16 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,

35, 37, 39,
40, 41, 43

751

16 M 2020 05249 172803 9, 16, 28,
41, 42

831

16 M 2012 06970 172812 16, 35, 39, 41 725
16 M 2012 06964 172813 16, 35, 39, 41 724
16 M 2012 06961 172814 16, 35, 39, 41 723
16 M 2012 06965 172816 16, 35, 39, 41 724
16 M 2012 02198 172822 16, 30, 31, 35,

39, 41, 42, 45
720

16 M 2019 01329 172830 9, 16, 38,
41, 42

742

16 M 2020 05856 172882 16, 35, 39, 41 962
17 M 2020 05269 172449 1, 2, 17,

19, 35
836

17 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 14,

16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

17 M 2020 05915 172631 1, 17, 19,
35, 37, 39

975

17 M 2020 05922 172636 1, 17, 19, 37 978
17 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

17 M 2020 01171 172769 17, 19, 37 756
17 M 2020 04870 172851 6, 11, 17,

19, 35, 37
789

18 M 2020 05836 172522 14, 18, 25, 26 958
18 M 2020 05858 172572 14, 18, 25 964
18 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

1054
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

18 M 2018 07985 172604 16, 18, 24,
25, 26, 35

738

18 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

18 M 2012 07322 172671 18 726
18 M 2020 05032 172704 9, 16, 18,

28, 35
810

18 M 2020 05035 172705 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

811

18 M 2020 01029 172724 2, 8, 18, 25 755
18 M 2020 05263 172775 18, 28 834
19 M 2020 05269 172449 1, 2, 17,

19, 35
836

19 M 2020 05457 172476 19 865
19 M 2020 05458 172477 19 866
19 M 2020 05459 172478 19 866
19 M 2020 05712 172513 1, 19, 37 928
19 M 2020 05239 172559 11, 19 830
19 M 2011 05088 172583 1, 19 720
19 M 2019 06094 172588 19, 37 750
19 M 2020 05571 172620 19, 35, 37 897
19 M 2020 05915 172631 1, 17, 19,

35, 37, 39
975

19 M 2020 05917 172632 1, 19, 37 976
19 M 2020 05919 172633 19, 37 977
19 M 2020 05920 172634 19, 37 978
19 M 2020 05921 172635 1, 19, 37 978
19 M 2020 05922 172636 1, 17, 19, 37 978
19 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

19 M 2020 04556 172709 19 784
19 M 2020 05883 172736 11, 19, 20,

21, 35, 37
967

19 M 2020 04962 172738 6, 11, 19,
20, 35, 37

794

19 M 2012 07881 172755 19, 37 727
19 M 2020 01171 172769 17, 19, 37 756
19 M 2012 07615 172772 19, 35 727
19 M 2020 05645 172842 19 913
19 M 2020 04870 172851 6, 11, 17,

19, 35, 37
789

20 M 2013 03303 172433 5, 8, 11,
16, 20, 35

730

20 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,
21, 22, 24,

26, 27, 35, 39

886

20 M 2020 05615 172502 20, 27, 35, 37 909

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

20 M 2020 05873 172530 12, 20, 22, 28 966
20 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

20 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

20 M 2020 04188 172692 20, 35 777
20 M 2020 05775 172693 20 941
20 M 2020 05883 172736 11, 19, 20,

21, 35, 37
967

20 M 2020 04962 172738 6, 11, 19,
20, 35, 37

794

20 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,
11, 15, 16,

20, 28, 34, 35

849

20 M 2020 05072 172791 9, 20 818
20 M 2020 05675 172801 20, 27 920
20 M 2020 05514 172491 20, 35 886
20 M 2020 05019 172880 20, 35 808
21 M 2020 05397 172467 3, 8, 11,

21, 35, 44
859

21 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,
21, 22, 24,

26, 27, 35, 39

886

21 M 2020 05588 172499 8, 21 900
21 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

21 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

21 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

21 M 2020 05493 172686 6, 8, 9, 11,
21, 33, 41, 43

880

21 M 2019 03911 172717 3, 9, 21, 35 746
21 M 2020 05883 172736 11, 19, 20,

21, 35, 37
967

21 M 2020 05245 172804 3, 8, 21,
35, 41, 44

830

21 M 2020 05745 172821 3, 21, 35 933
21 M 2020 03088 172852 3, 21, 35 771
21 M 2020 06030 172862 7, 11, 21 989
22 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,

21, 22, 24,
26, 27, 35, 39

886

1055
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

22 M 2020 05873 172530 12, 20, 22, 28 966
22 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,

22, 25, 28,
35, 41, 43

890

24 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,
21, 22, 24,

26, 27, 35, 39

886

24 M 2018 07985 172604 16, 18, 24,
25, 26, 35

738

24 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

24 M 2020 03271 172838 3, 5, 24, 32 772
24 M 2013 02628 172846 3, 5, 24, 35 730
24 M 2020 03859 172863 14, 24, 35 777
25 M 2020 03405 172442 25, 35 773
25 M 2020 05359 172460 25, 35, 42 854
25 M 2020 05636 172506 25, 35 912
25 M 2020 05705 172512 25, 28 925
25 M 2020 05836 172522 14, 18, 25, 26 958
25 M 2020 05858 172572 14, 18, 25 964
25 M 2020 05075 172577 25, 35 818
25 M 2020 05472 172579 25, 43 871
25 M 2020 05523 172595 25 890
25 M 2018 07985 172604 16, 18, 24,

25, 26, 35
738

25 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

25 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

25 M 2020 03056 172625 16, 25, 35, 43 771
25 M 2020 03051 172627 1, 3, 5, 10,

25, 43, 44
769

25 M 2020 04884 172684 25, 41 790
25 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,

11, 21, 24,
25, 28, 35

799

25 M 2020 05037 172695 25, 35 812
25 M 2020 01029 172724 2, 8, 18, 25 755
25 M 2020 06117 172734 25, 28, 35, 41 992
25 M 2018 03844 172739 25, 35, 41 737
25 M 2020 06116 172754 25, 28, 35, 41 991
25 M 2020 05604 172778 25, 35 907
25 M 2020 05799 172779 25 954
25 M 2019 03261 172793 3, 5, 10,

25, 35, 39
743

25 M 2020 05510 172819 25, 41 885
25 M 2020 05600 172884 25, 35 905

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2020 05172 172885 8, 25, 29,
30, 43

827

26 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,
21, 22, 24,

26, 27, 35, 39

886

26 M 2020 05836 172522 14, 18, 25, 26 958
26 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

26 M 2018 07985 172604 16, 18, 24,
25, 26, 35

738

27 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,
21, 22, 24,

26, 27, 35, 39

886

27 M 2020 05615 172502 20, 27, 35, 37 909
27 M 2020 05675 172801 20, 27 920
28 M 2020 05705 172512 25, 28 925
28 M 2020 05873 172530 12, 20, 22, 28 966
28 M 2020 05536 172576 28, 35, 41, 42 892
28 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

28 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

28 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

28 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

28 M 2020 05731 172689 28 931
28 M 2020 05032 172704 9, 16, 18,

28, 35
810

28 M 2020 05035 172705 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

811

28 M 2020 06117 172734 25, 28, 35, 41 992
28 M 2020 05828 172744 28, 35 957
28 M 2020 06116 172754 25, 28, 35, 41 991
28 M 2020 05261 172773 28 834
28 M 2020 05262 172774 28 834
28 M 2020 05263 172775 18, 28 834
28 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,

11, 15, 16,
20, 28, 34, 35

849

28 M 2020 05249 172803 9, 16, 28,
41, 42

831

28 M 2020 05111 172818 28 821
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

28 M 2020 05412 172859 10, 28 860
29 M 2019 00102 172444 29, 30 739
29 M 2020 05314 172458 29, 35 852
29 M 2020 05409 172468 29 860
29 M 2020 05434 172474 29, 30 864
29 M 2020 04901 172589 29 791
29 M 2020 05492 172487 29, 35, 43 879
29 M 2020 05560 172494 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
894

29 M 2020 02337 172554 29, 30, 31,
32, 33, 35

762

29 M 2020 05784 172561 29, 30, 35, 39 949
29 M 2020 05785 172561 29, 30, 35, 39 949
29 M 2020 05067 172562 29 817
29 M 2020 05063 172563 29, 30 817
29 M 2020 05155 172565 29, 32, 35 825
29 M 2020 05154 172566 29, 32, 35 825
29 M 2020 04514 172593 29, 30, 33,

35, 42, 43
783

29 M 2020 01198 172600 29, 30,
32, 35, 43

756

29 M 2013 00117 172621 29, 35, 39 728
29 M 2019 00298 172622 29 741
29 M 2019 00295 172623 29 740
29 M 2019 00297 172624 29 741
29 M 2020 05674 172645 29, 30,

31, 32, 35
918

29 M 2020 03684 172677 29, 35 774
29 M 2020 03683 172678 29, 35 774
29 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,

9, 11, 16, 21,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

29 M 2020 05088 172725 29, 30 819
29 M 2020 01594 172756 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
760

29 M 2019 04134 172764 29, 30, 31, 32,
33, 35, 39, 43

746

29 M 2020 02847 172767 29, 30, 31, 35 767
29 M 2020 05780 172792 29, 30, 31,

32, 33, 43
943

29 M 2020 05782 172798 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

945

29 M 2020 05783 172799 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

947

29 M 2020 04576 172826 29, 35, 43 784
29 M 2020 06064 172831 29 989
29 M 2020 05172 172885 8, 25, 29,

30, 43
827

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2020 05477 172431 30, 35,
41, 42, 43

872

30 M 2020 01053 172443 30, 35, 43 755
30 M 2019 00102 172444 29, 30 739
30 M 2012 00685 172445 30 720
30 M 2020 05287 172453 30, 32, 43 838
30 M 2020 05297 172456 30, 35, 43 846
30 M 2020 05368 172462 30, 35 856
30 M 2020 05428 172471 30 863
30 M 2020 05430 172472 30 863
30 M 2020 05432 172473 30 864
30 M 2020 05434 172474 29, 30 864
30 M 2020 05558 172492 30, 43 893
30 M 2020 05560 172494 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
894

30 M 2020 05777 172519 30, 43 942
30 M 2020 05839 172524 3, 5, 10, 30,

32, 35, 44
958

30 M 2020 05945 172538 30, 35, 43 984
30 M 2020 02337 172554 29, 30, 31,

32, 33, 35
762

30 M 2020 05784 172561 29, 30, 35, 39 949
30 M 2020 05785 172561 29, 30, 35, 39 949
30 M 2020 05063 172563 29, 30 817
30 M 2020 05382 172570 30, 35, 39, 42 857
30 M 2014 00531 172582 30, 35 733
30 M 2020 04633 172587 30 785
30 M 2020 04514 172593 29, 30, 33,

35, 42, 43
783

30 M 2020 01198 172600 29, 30,
32, 35, 43

756

30 M 2020 05489 172613 30 877
30 M 2020 05885 172628 30 970
30 M 2020 04935 172642 30, 32, 41, 43 793
30 M 2020 05674 172645 29, 30,

31, 32, 35
918

30 M 2020 05521 172646 30 889
30 M 2020 05522 172647 30 889
30 M 2013 03396 172649 30 731
30 M 2020 04229 172660 30, 35, 41 778
30 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,

9, 11, 16, 21,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

30 M 2020 05044 172682 30 816
30 M 2019 05409 172697 30 749
30 M 2019 05804 172698 30, 31 749
30 M 2020 05043 172700 30 815
30 M 2020 05088 172725 29, 30 819
30 M 2020 00832 172727 30, 35 755
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2020 04284 172728 30 779
30 M 2020 04283 172729 30 779
30 M 2020 05479 172730 30 874
30 M 2020 05113 172746 30 822
30 M 2020 01594 172756 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
760

30 M 2019 04134 172764 29, 30, 31, 32,
33, 35, 39, 43

746

30 M 2020 02847 172767 29, 30, 31, 35 767
30 M 2020 05545 172771 30 892
30 M 2013 04004 172786 30 732
30 M 2020 05780 172792 29, 30, 31,

32, 33, 43
943

30 M 2020 05782 172798 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

945

30 M 2020 05783 172799 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

947

30 M 2012 02198 172822 16, 30, 31, 35,
39, 41, 42, 45

720

30 M 2018 06059 172836 30, 43 738
30 M 2019 03396 172845 30, 41, 43, 44 745
30 M 2020 00209 172847 30 754
30 M 2016 01283 172848 30 734
30 M 2016 07600 172849 30 734
30 M 2020 05172 172885 8, 25, 29,

30, 43
827

33, 35, 41, 43
894

31 M 2020 05776 172518 31 942
31 M 2020 02337 172554 29, 30, 31,

32, 33, 35
762

31 M 2020 00016 172616 31 754
31 M 2020 05674 172645 29, 30,

31, 32, 35
918

31 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

31 M 2019 05804 172698 30, 31 749
31 M 2019 04134 172764 29, 30, 31, 32,

33, 35, 39, 43
746

31 M 2020 02847 172767 29, 30, 31, 35 767
31 M 2020 05780 172792 29, 30, 31,

32, 33, 43
943

31 M 2020 05782 172798 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

945

31 M 2020 05783 172799 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

947

31 M 2012 02198 172822 16, 30, 31, 35,
39, 41, 42, 45

720

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2020 05287 172453 30, 32, 43 838
32 M 2020 05391 172466 32 858
32 M 2020 05560 172494 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
894

32 M 2020 05839 172524 3, 5, 10, 30,
32, 35, 44

958

32 M 2020 05887 172531 32, 33, 35 970
32 M 2020 02337 172554 29, 30, 31,

32, 33, 35
762

32 M 2020 05155 172565 29, 32, 35 825
32 M 2020 05154 172566 29, 32, 35 825
32 M 2020 03737 172592 32, 35 775
32 M 2020 01198 172600 29, 30,

32, 35, 43
756

32 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

32 M 2020 03054 172627 1, 5, 10, 32 770
32 M 2020 04935 172642 30, 32, 41, 43 793
32 M 2020 05674 172645 29, 30,

31, 32, 35
918

32 M 2020 05724 172680 32 929
32 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,

9, 11, 16, 21,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

32 M 2016 03504 172687 32, 35 734
32 M 2020 01594 172756 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
760

32 M 2019 04134 172764 29, 30, 31, 32,
33, 35, 39, 43

746

32 M 2020 05780 172792 29, 30, 31,
32, 33, 43

943

32 M 2020 05782 172798 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

945

32 M 2020 05783 172799 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

947

32 M 2020 05606 172832 32, 35, 40, 43 908
32 M 2020 03271 172838 3, 5, 24, 32 772
33 M 2020 05560 172494 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
894

33 M 2020 05810 172521 33 956
33 M 2020 05887 172531 32, 33, 35 970
33 M 2020 02337 172554 29, 30, 31,

32, 33, 35
762

33 M 2020 02054 172573 33 762
33 M 2020 05996 172585 33 989
33 M 2020 04514 172593 29, 30, 33,

35, 42, 43
783

33 M 2020 05708 172605 3, 33, 44 927
33 M 2020 05914 172672 33 975

31    M 2020 05560 172494 29, 30, 31, 32,
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

33 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 16, 21,

28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

33 M 2020 05493 172686 6, 8, 9, 11,
21, 33, 41, 43

880

33 M 2020 05750 172748 33 935
33 M 2019 04134 172764 29, 30, 31, 32,

33, 35, 39, 43
746

33 M 2020 05121 172789 33, 35 822
33 M 2020 05780 172792 29, 30, 31,

32, 33, 43
943

33 M 2020 05782 172798 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

945

33 M 2020 05783 172799 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

947

33 M 2020 06087 172828 33 991
33 M 2020 05181 172861 33 827
34 M 2020 01897 172428 9, 34, 35 761
34 M 2020 05369 172463 34 856
34 M 2013 02171 172581 34 730
34 M 2020 01453 172599 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 20,
21, 26, 28, 34

757

34 M 2020 05490 172614 34 878
34 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,

9, 11, 16, 21,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

34 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,
11, 15, 16,

20, 28, 34, 35

849

35 M 2020 01897 172428 9, 34, 35 761
35 M 2020 05925 172429 15, 35, 37,

39, 40, 41
979

35 M 2020 05477 172431 30, 35,
41, 42, 43

872

35 M 2013 03303 172433 5, 8, 11,
16, 20, 35

730

35 M 2020 05272 172434 12, 35 837
35 M 2020 03405 172442 25, 35 773
35 M 2020 01053 172443 30, 35, 43 755
35 M 2020 05264 172446 35, 36, 37 835
35 M 2020 05265 172447 35, 36, 37 835
35 M 2020 05267 172448 35, 41 835
35 M 2020 05269 172449 1, 2, 17,

19, 35
836

35 M 2020 05270 172450 35, 37, 41, 45 837
35 M 2020 05277 172451 4, 35 838
35 M 2020 05297 172456 30, 35, 43 846

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 05314 172458 29, 35 852
35 M 2020 05316 172459 35, 37, 39, 43 853
35 M 2020 05359 172460 25, 35, 42 854
35 M 2020 05368 172462 30, 35 856
35 M 2020 05370 172464 5, 35 856
35 M 2020 05397 172467 3, 8, 11,

21, 35, 44
859

35 M 2020 05424 172469 5, 35, 42 862
35 M 2020 05462 172479 35, 39 867
35 M 2020 05857 172484 35, 41 963
35 M 2020 05492 172487 29, 35, 43 879
35 M 2020 05508 172489 3, 5, 9,

10, 16, 35
884

35 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,
21, 22, 24,

26, 27, 35, 39

886

35 M 2020 05560 172494 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 43

894

35 M 2020 05573 172496 9, 35 898
35 M 2020 05590 172500 6, 11, 35, 37 901
35 M 2020 05591 172501 9, 11, 35, 37 903
35 M 2020 05615 172502 20, 27, 35, 37 909
35 M 2020 05622 172503 35 911
35 M 2020 05636 172506 25, 35 912
35 M 2020 05690 172510 35, 38, 41 923
35 M 2020 05772 172516 5, 35 938
35 M 2020 05773 172517 35, 41 939
35 M 2020 05830 172523 5, 35 957
35 M 2020 05839 172524 3, 5, 10, 30,

32, 35, 44
958

35 M 2020 05843 172527 35, 38, 41 960
35 M 2020 05853 172529 35 962
35 M 2020 05887 172531 32, 33, 35 970
35 M 2020 05896 172532 35, 39, 41, 43 974
35 M 2020 05928 172536 35, 41 980
35 M 2020 05939 172537 35 983
35 M 2020 05945 172538 30, 35, 43 984
35 M 2020 07680 172546 35, 37, 41,

42, 43, 45
998

35 M 2012 06052 172551 9, 16, 35, 41 721
35 M 2020 02337 172554 29, 30, 31,

32, 33, 35
762

35 M 2020 05942 172558 35 983
35 M 2020 05784 172561 29, 30, 35, 39 949
35 M 2020 05785 172561 29, 30, 35, 39 949
35 M 2020 05155 172565 29, 32, 35 825
35 M 2020 05154 172566 29, 32, 35 825
35 M 2020 05382 172570 30, 35, 39, 42 857
35 M 2020 05082 172574 35, 38, 41 819
35 M 2020 05020 172575 35, 41, 44 809
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 05536 172576 28, 35, 41, 42 892
35 M 2020 05075 172577 25, 35 818
35 M 2014 00531 172582 30, 35 733
35 M 2020 05340 172586 35 854
35 M 2020 04981 172590 5, 35 797
35 M 2020 05805 172591 35 955
35 M 2020 03737 172592 32, 35 775
35 M 2020 04514 172593 29, 30, 33,

35, 42, 43
783

32, 35, 43
756

35 M 2019 08465 172601 35, 37, 38, 42 750
35 M 2020 05471 172603 35, 42 871
35 M 2018 07985 172604 16, 18, 24,

25, 26, 35
738

35 M 2020 05730 172608 35 930
35 M 2020 05748 172609 35, 37 934
35 M 2020 05749 172610 35, 37 935
35 M 2020 05435 172611 35, 36,

37, 41, 43
864

35 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

35 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

35 M 2020 05571 172620 19, 35, 37 897
35 M 2013 00117 172621 29, 35, 39 728
35 M 2020 03056 172625 16, 25, 35, 43 771
35 M 2020 05915 172631 1, 17, 19,

35, 37, 39
975

35 M 2017 03115 172637 16, 35, 36, 41 735
35 M 2010 08406 172640 35, 41, 45 719
35 M 2017 07425 172641 35, 36 736
35 M 2020 05253 172643 35, 43 833
35 M 2020 05000 172644 35, 39, 41, 43 805
35 M 2020 05674 172645 29, 30,

31, 32, 35
918

35 M 2019 04293 172650 35 747
35 M 2019 01373 172651 35 743
35 M 2019 00270 172655 35, 36,

41, 42, 45
739

35 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

35 M 2017 07004 172657 35 736
35 M 2020 05466 172658 35, 44 870

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 04229 172660 30, 35, 41 778
35 M 2020 04233 172661 35, 39, 41 778
35 M 2020 05577 172662 35, 37,

40, 41, 45
898

35 M 2020 05188 172674 35, 38,
41, 42, 45

828

35 M 2020 04984 172675 12, 35 798
35 M 2020 04985 172676 12, 35 799
35 M 2020 03684 172677 29, 35 774
35 M 2020 03683 172678 29, 35 774
35 M 2020 05296 172681 3, 4, 5, 6, 8,

9, 11, 16, 21,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

840

35 M 2020 04991 172685 5, 8, 9, 10,
11, 21, 24,
25, 28, 35

799

35 M 2016 03504 172687 32, 35 734
35 M 2020 04188 172692 20, 35 777
35 M 2020 05037 172695 25, 35 812
35 M 2020 05039 172701 35 812
35 M 2020 05164 172703 16, 35, 39, 41 826
35 M 2020 05032 172704 9, 16, 18,

28, 35
810

35 M 2020 05035 172705 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

811

35 M 2020 05599 172707 4, 9, 35,
37, 43

905

35 M 2020 04974 172711 9, 35 795
35 M 2020 05671 172714 35, 44 917
35 M 2019 03911 172717 3, 9, 21, 35 746
35 M 2020 05620 172718 35, 43 910
35 M 2019 00194 172719 35 739
35 M 2012 07338 172720 16, 35, 41 726
35 M 2012 07337 172721 16, 35, 41 726
35 M 2020 05597 172722 5, 35 904
35 M 2020 05598 172723 5, 35 904
35 M 2020 05089 172726 35, 39 820
35 M 2020 00832 172727 30, 35 755
35 M 2020 06117 172734 25, 28, 35, 41 992
35 M 2020 05883 172736 11, 19, 20,

21, 35, 37
967

35 M 2020 05306 172737 5, 35 851
35 M 2020 04962 172738 6, 11, 19,

20, 35, 37
794

35 M 2018 03844 172739 25, 35, 41 737
35 M 2020 02869 172743 5, 35 769
35 M 2020 05828 172744 28, 35 957
35 M 2012 06429 172749 35, 41 722
35 M 2020 05774 173753 35, 36 941
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 06116 172754 25, 28, 35, 41 991
35 M 2020 05147 172757 7, 8, 9, 12,

13, 35, 37, 42
824

35 M 2020 04920 172758 35, 36, 37 792
35 M 2019 04134 172764 29, 30, 31, 32,

33, 35, 39, 43
746

35 M 2020 02847 172767 29, 30, 31, 35 767
35 M 2012 07615 172772 19, 35 727
35 M 2019 08812 172776 3, 35 751
35 M 2020 05604 172778 25, 35 907
35 M 2020 05299 172780 5, 8, 9, 10,

11, 15, 16,
20, 28, 34, 35

849

35 M 2020 05029 172781 35, 39, 41, 45 810
35 M 2020 05647 172782 9, 16, 35,

38, 41, 45
914

35 M 2020 05654 172783 9, 16, 35,
38, 41, 45

915

35 M 2020 05655 172784 9, 16, 35,
38, 41, 45

916

35 M 2013 00826 172785 35, 41 729
35 M 2020 05189 172787 35, 43 829
35 M 2020 05121 172789 33, 35 822
35 M 2019 03261 172793 3, 5, 10,

25, 35, 39
743

35 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,
35, 37, 39,
40, 41, 43

751

35 M 2012 06600 172795 35 723
35 M 2020 05042 172797 35, 39, 41, 43 813
35 M 2020 05698 172802 11, 35, 37 924
35 M 2020 05245 172804 3, 8, 21,

35, 41, 44
830

35 M 2020 05463 172805 35, 39, 43 868
35 M 2020 05732 172808 35, 39, 41 931
35 M 2020 05735 172809 35, 39, 41 932
35 M 2020 05733 172810 35, 39, 41 931
35 M 2020 05734 172811 35, 39, 41 932
35 M 2012 06970 172812 16, 35, 39, 41 725
35 M 2012 06964 172813 16, 35, 39, 41 724
35 M 2012 06961 172814 16, 35, 39, 41 723
35 M 2020 03169 172815 35, 41, 42 772
35 M 2012 06965 172816 16, 35, 39, 41 724
35 M 2020 05844 172820 35 961
35 M 2020 05745 172821 3, 21, 35 933
35 M 2012 02198 172822 16, 30, 31, 35,

39, 41, 42, 45
720

35 M 2012 05842 172823 9, 35, 41, 42 721
35 M 2020 04576 172826 29, 35, 43 784
35 M 2020 05606 172832 32, 35, 40, 43 908

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 04971 172833 35 795
35 M 2020 05122 172837 9, 35 822
35 M 2020 03277 172839 35 773
35 M 2020 03276 172840 35, 41 773
35 M 2013 02628 172846 3, 5, 24, 35 730
35 M 2020 04870 172851 6, 11, 17,

19, 35, 37
789

35 M 2020 03088 172852 3, 21, 35 771
35 M 2013 04079 172854 35 732
35 M 2013 04080 172855 35 732
35 M 2013 04082 172856 35 733
35 M 2013 04083 172857 35 733
35 M 2013 04081 172858 35 732
35 M 2020 03859 172863 14, 24, 35 777
35 M 2020 05756 172864 5, 35 936
35 M 2020 05758 172865 5, 35 936
35 M 2020 05760 172866 5, 35 937
35 M 2020 05761 172867 5, 35 937
35 M 2020 01982 172869 35 761
35 M 2020 00001 172870 35 753
35 M 2020 06601 172872 3, 35, 41, 44 996
35 M 2020 05891 172873 35, 39 973
35 M 2020 05514 172491 20, 35 886
35 M 2020 06091 172874 35, 38, 41 991
35 M 2020 06360 172878 35, 41 994
35 M 2020 05019 172880 20, 35 808
35 M 2020 05856 172882 16, 35, 39, 41 962
35 M 2020 05600 172884 25, 35 905
35 M 2020 05388 172886 35, 42 858
35 M 2020 04784 172887 35, 39 788
35 M 2020 06569 172889 35, 43 995
35 M 2020 05935 172890 35 982
35 M 2020 06873 172891 35, 44 996
36 M 2020 05871 172432 36, 41 965
36 M 2020 05264 172446 35, 36, 37 835
36 M 2020 05265 172447 35, 36, 37 835
36 M 2020 05584 172498 36 900
36 M 2020 04764 172557 36, 37 786
36 M 2020 05167 172567 14, 36 826
36 M 2020 02814 172568 36, 42 767
36 M 2020 06121 172580 36 993
36 M 2020 05435 172611 35, 36,

37, 41, 43
864

36 M 2017 06956 172615 36 736
36 M 2018 06862 172618 36, 42 738
36 M 2017 03115 172637 16, 35, 36, 41 735
36 M 2017 07425 172641 35, 36 736
36 M 2019 00270 172655 35, 36,

41, 42, 45
739
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

36 M 2020 05520 172679 36 888
36 M 2020 05774 173753 35, 36 941
36 M 2020 04920 172758 35, 36, 37 792
36 M 2020 04979 172796 36 796
36 M 2020 06710 172888 36 996
37 M 2020 05925 172429 15, 35, 37,

39, 40, 41
979

37 M 2020 05264 172446 35, 36, 37 835
37 M 2020 05265 172447 35, 36, 37 835
37 M 2020 05270 172450 35, 37, 41, 45 837
37 M 2020 05316 172459 35, 37, 39, 43 853
37 M 2020 05381 172465 10, 37, 44 857
37 M 2020 05494 172488 37, 40 881
37 M 2020 05590 172500 6, 11, 35, 37 901
37 M 2020 05591 172501 9, 11, 35, 37 903
37 M 2020 05615 172502 20, 27, 35, 37 909
37 M 2020 05712 172513 1, 19, 37 928
37 M 2020 05846 172528 37 961
37 M 2020 07680 172546 35, 37, 41,

42, 43, 45
998

37 M 2020 07681 172547 37, 38, 39,
41, 42, 45

998

37 M 2019 04585 172552 9, 37, 42 748
37 M 2020 04764 172557 36, 37 786
37 M 2019 06094 172588 19, 37 750
37 M 2019 08465 172601 35, 37, 38, 42 750
37 M 2020 05748 172609 35, 37 934
37 M 2020 05749 172610 35, 37 935
37 M 2020 05435 172611 35, 36,

37, 41, 43
864

37 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

37 M 2020 05571 172620 19, 35, 37 897
37 M 2020 05915 172631 1, 17, 19,

35, 37, 39
975

37 M 2020 05917 172632 1, 19, 37 976
37 M 2020 05919 172633 19, 37 977
37 M 2020 05920 172634 19, 37 978
37 M 2020 05921 172635 1, 19, 37 978
37 M 2020 05922 172636 1, 17, 19, 37 978

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

37 M 2020 05577 172662 35, 37,
40, 41, 45

898

37 M 2020 05599 172707 4, 9, 35,
37, 43

905

37 M 2020 05883 172736 11, 19, 20,
21, 35, 37

967

37 M 2020 04962 172738 6, 11, 19,
20, 35, 37

794

37 M 2020 05468 172741 6, 37 870
37 M 2012 07881 172755 19, 37 727
37 M 2020 05147 172757 7, 8, 9, 12,

13, 35, 37, 42
824

37 M 2020 04920 172758 35, 36, 37 792
37 M 2020 01171 172769 17, 19, 37 756
37 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,

35, 37, 39,
40, 41, 43

751

37 M 2020 05698 172802 11, 35, 37 924
37 M 2020 02829 172806 37 767
37 M 2020 05797 172824 9, 37 953
37 M 2020 04870 172851 6, 11, 17,

19, 35, 37
789

37 M 2012 07021 172881 37, 38, 42 725
38 M 2020 05690 172510 35, 38, 41 923
38 M 2020 05843 172527 35, 38, 41 960
38 M 2020 07681 172547 37, 38, 39,

41, 42, 45
998

25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

38 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

38 M 2020 05188 172674 35, 38,
41, 42, 45

828

38 M 2020 07008 172694 9, 38, 41, 44 997
38 M 2020 05182 172750 38 828
38 M 2020 05647 172782 9, 16, 35,

38, 41, 45
914

1062

38 M 2020 05964 172571 38, 41 986
38 M 2020 05082 172574 35, 38, 41 819
38 M 2020 04487 172594 9, 35, 38, 42 782
38 M 2019 08465 172601 35, 37, 38, 42 750
38 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2020 05654 172783 9, 16, 35,
38, 41, 45

915

38 M 2020 05655 172784 9, 16, 35,
38, 41, 45

916

38 M 2020 01585 172807 9, 38, 42, 44 759
38 M 2020 05898 172829 38 974
38 M 2019 01329 172830 9, 16, 38,

41, 42
742

38 M 2020 06091 172874 35, 38, 41 991
38 M 2012 07021 172881 37, 38, 42 725
39 M 2020 05925 172429 15, 35, 37,

39, 40, 41
979

39 M 2020 05316 172459 35, 37, 39, 43 853
39 M 2020 05425 172470 39, 42 862
39 M 2020 05462 172479 35, 39 867
39 M 2020 05512 172490 6, 8, 11, 20,

21, 22, 24,
26, 27, 35, 39

886

39 M 2020 05559 172493 39 893
39 M 2020 05896 172532 35, 39, 41, 43 974
39 M 2020 05613 172534 39 909
39 M 2020 07681 172547 37, 38, 39,

41, 42, 45
998

39 M 2020 05784 172561 29, 30, 35, 39 949
39 M 2020 05785 172561 29, 30, 35, 39 949
39 M 2020 05382 172570 30, 35, 39, 42 857
39 M 2013 00117 172621 29, 35, 39 728
39 M 2020 05915 172631 1, 17, 19,

35, 37, 39
975

39 M 2020 05000 172644 35, 39, 41, 43 805
39 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

39 M 2020 04233 172661 35, 39, 41 778
39 M 2020 05164 172703 16, 35, 39, 41 826
39 M 2020 05089 172726 35, 39 820
39 M 2013 00058 172735 39, 41 728
39 M 2020 04922 172752 39 793
39 M 2019 04134 172764 29, 30, 31, 32,

33, 35, 39, 43
746

39 M 2020 05029 172781 35, 39, 41, 45 810
39 M 2019 03261 172793 3, 5, 10,

25, 35, 39
743

39 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,
35, 37, 39,
40, 41, 43

751

39 M 2020 05042 172797 35, 39, 41, 43 813
39 M 2020 05782 172798 9, 29, 30, 31,

32, 33, 39, 43
945

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2020 05783 172799 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

947

39 M 2020 05463 172805 35, 39, 43 868
39 M 2020 05732 172808 35, 39, 41 931
39 M 2020 05735 172809 35, 39, 41 932
39 M 2020 05733 172810 35, 39, 41 931
39 M 2020 05734 172811 35, 39, 41 932
39 M 2012 06970 172812 16, 35, 39, 41 725
39 M 2012 06964 172813 16, 35, 39, 41 724
39 M 2012 06961 172814 16, 35, 39, 41 723
39 M 2012 06965 172816 16, 35, 39, 41 724
39 M 2012 02198 172822 16, 30, 31, 35,

39, 41, 42, 45
720

39 M 2020 05891 172873 35, 39 973
39 M 2020 05856 172882 16, 35, 39, 41 962
39 M 2020 04784 172887 35, 39 788
40 M 2020 05925 172429 15, 35, 37,

39, 40, 41
979

40 M 2020 05494 172488 37, 40 881
40 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

40 M 2020 05577 172662 35, 37,
40, 41, 45

898

40 M 2020 05679 172710 40 923
40 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,

35, 37, 39,
40, 41, 43

751

40 M 2020 05606 172832 32, 35, 40, 43 908
41 M 2020 05925 172429 15, 35, 37,

39, 40, 41
979

41 M 2020 05477 172431 30, 35,
41, 42, 43

872

41 M 2020 05871 172432 36, 41 965
41 M 2020 05899 172438 16, 41 975
41 M 2020 05807 172439 41 956
41 M 2019 07938 172441 41 750
41 M 2020 05267 172448 35, 41 835
41 M 2020 05270 172450 35, 37, 41, 45 837
41 M 2013 01232 172481 41, 42 729
41 M 2020 05857 172484 35, 41 963
41 M 2020 05485 172485 41 876
41 M 2020 05486 172486 41 876
41 M 2020 05560 172494 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
894

41 M 2020 05634 172505 41 912
41 M 2020 05677 172509 41 922
41 M 2020 05690 172510 35, 38, 41 923
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 05773 172517 35, 41 939
41 M 2020 05843 172527 35, 38, 41 960
41 M 2020 05896 172532 35, 39, 41, 43 974
41 M 2020 05928 172536 35, 41 980
41 M 2020 05946 172539 41 984
41 M 2020 05961 172542 41 985
41 M 2020 07680 172546 35, 37, 41,

42, 43, 45
998

41 M 2020 07681 172547 37, 38, 39,
41, 42, 45

998

41 M 2012 06052 172551 9, 16, 35, 41 721
41 M 2013 03080 172553 41 730
41 M 2020 02705 172556 41, 43 766
41 M 2020 05964 172571 38, 41 986
41 M 2020 05082 172574 35, 38, 41 819
41 M 2020 05020 172575 35, 41, 44 809
41 M 2020 05536 172576 28, 35, 41, 42 892
41 M 2013 03699 172607 41 731
41 M 2020 05435 172611 35, 36,

37, 41, 43
864

41 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

41 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

41 M 2019 02023 172629 41 743
41 M 2019 02025 172630 41 743
41 M 2017 03115 172637 16, 35, 36, 41 735
41 M 2019 07165 172639 41 750
41 M 2010 08406 172640 35, 41, 45 719
41 M 2020 04935 172642 30, 32, 41, 43 793
41 M 2020 05000 172644 35, 39, 41, 43 805
41 M 2011 04316 172648 41, 42, 45 719
41 M 2019 00270 172655 35, 36,

41, 42, 45
739

41 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

41 M 2020 04229 172660 30, 35, 41 778
41 M 2020 04233 172661 35, 39, 41 778
41 M 2020 05577 172662 35, 37,

40, 41, 45
898

41 M 2020 05852 172673 41 962
41 M 2020 05188 172674 35, 38,

41, 42, 45
828

41 M 2020 04884 172684 25, 41 790

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 05493 172686 6, 8, 9, 11,
21, 33, 41, 43

880

41 M 2020 07008 172694 9, 38, 41, 44 997
41 M 2020 05259 172696 41, 43 834
41 M 2020 05164 172703 16, 35, 39, 41 826
41 M 2020 05035 172705 9, 16, 18, 28,

35, 41, 42
811

41 M 2012 07338 172720 16, 35, 41 726
41 M 2012 07337 172721 16, 35, 41 726
41 M 2020 06117 172734 25, 28, 35, 41 992
41 M 2013 00058 172735 39, 41 728
41 M 2018 03844 172739 25, 35, 41 737
41 M 2020 04777 172747 9, 16, 41 786
41 M 2012 06429 172749 35, 41 722
41 M 2020 06116 172754 25, 28, 35, 41 991
41 M 2020 05803 172768 41 954
41 M 2020 05029 172781 35, 39, 41, 45 810
41 M 2020 05647 172782 9, 16, 35,

38, 41, 45
914

41 M 2020 05654 172783 9, 16, 35,
38, 41, 45

915

41 M 2020 05655 172784 9, 16, 35,
38, 41, 45

916

41 M 2013 00826 172785 35, 41 729
41 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,

35, 37, 39,
40, 41, 43

751

41 M 2020 05042 172797 35, 39, 41, 43 813
41 M 2020 05249 172803 9, 16, 28,

41, 42
831

41 M 2020 05245 172804 3, 8, 21,
35, 41, 44

830

41 M 2020 05732 172808 35, 39, 41 931
41 M 2020 05735 172809 35, 39, 41 932
41 M 2020 05733 172810 35, 39, 41 931
41 M 2020 05734 172811 35, 39, 41 932
41 M 2012 06970 172812 16, 35, 39, 41 725
41 M 2012 06964 172813 16, 35, 39, 41 724
41 M 2012 06961 172814 16, 35, 39, 41 723
41 M 2020 03169 172815 35, 41, 42 772
41 M 2012 06965 172816 16, 35, 39, 41 724
41 M 2020 05510 172819 25, 41 885
41 M 2012 02198 172822 16, 30, 31, 35,

39, 41, 42, 45
720

41 M 2012 05842 172823 9, 35, 41, 42 721
41 M 2020 05109 172827 41 821
41 M 2019 01329 172830 9, 16, 38,

41, 42
742

41 M 2020 05635 172835 41 912
41 M 2020 03276 172840 35, 41 773
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 04910 172841 41, 42 791
41 M 2019 03396 172845 30, 41, 43, 44 745
41 M 2019 00453 172853 41 741
41 M 2020 06601 172872 3, 35, 41, 44 996
41 M 2020 06091 172874 35, 38, 41 991
41 M 2020 05869 172877 41 965
41 M 2020 06360 172878 35, 41 994
41 M 2020 06361 172879 41 995
41 M 2020 05856 172882 16, 35, 39, 41 962
42 M 2020 05477 172431 30, 35,

41, 42, 43
872

42 M 2020 05359 172460 25, 35, 42 854
42 M 2020 05424 172469 5, 35, 42 862
42 M 2020 05425 172470 39, 42 862
42 M 2013 01232 172481 41, 42 729
42 M 2020 05692 172511 9, 42 924
42 M 2020 06308 172544 42 993
42 M 2020 07680 172546 35, 37, 41,

42, 43, 45
998

42 M 2020 07681 172547 37, 38, 39,
41, 42, 45

998

42 M 2019 04585 172552 9, 37, 42 748
42 M 2020 02814 172568 36, 42 767
42 M 2020 05382 172570 30, 35, 39, 42 857
42 M 2020 05536 172576 28, 35, 41, 42 892
42 M 2020 04514 172593 29, 30, 33,

35, 42, 43
783

25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

42 M 2018 06862 172618 36, 42 738
42 M 2011 04316 172648 41, 42, 45 719
42 M 2019 00270 172655 35, 36,

41, 42, 45
739

42 M 2020 04778 172656 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
16, 17, 19,

35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

787

42 M 2020 05188 172674 35, 38,
41, 42, 45

828

42 M 2020 05035 172705 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

811

42 M 2012 06454 172712 42 722
42 M 2020 05147 172757 7, 8, 9, 12,

13, 35, 37, 42
824

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2020 05249 172803 9, 16, 28,
41, 42

831

42 M 2020 01585 172807 9, 38, 42, 44 759
42 M 2020 03169 172815 35, 41, 42 772
42 M 2020 05138 172817 42 823
42 M 2012 02198 172822 16, 30, 31, 35,

39, 41, 42, 45
720

42 M 2012 05842 172823 9, 35, 41, 42 721
42 M 2019 01329 172830 9, 16, 38,

41, 42
742

42 M 2020 04910 172841 41, 42 791
42 M 2012 07021 172881 37, 38, 42 725
42 M 2020 05388 172886 35, 42 858
43 M 2020 02876 172430 43 769
43 M 2020 05477 172431 30, 35,

41, 42, 43
872

43 M 2020 05931 172440 43 982
43 M 2020 01053 172443 30, 35, 43 755
43 M 2020 05281 172452 43 838
43 M 2020 05287 172453 30, 32, 43 838
43 M 2020 05289 172454 43 839
43 M 2020 05297 172456 30, 35, 43 846
43 M 2020 05316 172459 35, 37, 39, 43 853
43 M 2020 05492 172487 29, 35, 43 879
43 M 2020 05558 172492 30, 43 893
43 M 2020 05560 172494 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
894

43 M 2020 05570 172495 43 897
43 M 2020 05626 172504 43 911
43 M 2020 05648 172508 43 915
43 M 2020 05726 172514 43 929
43 M 2020 05728 172515 43 929
43 M 2020 05777 172519 30, 43 942
43 M 2020 05896 172532 35, 39, 41, 43 974
43 M 2020 05945 172538 30, 35, 43 984
43 M 2020 05947 172540 43 985
43 M 2020 05954 172541 43 985
43 M 2020 07680 172546 35, 37, 41,

42, 43, 45
998

43 M 2020 02705 172556 41, 43 766
43 M 2020 05472 172579 25, 43 871
43 M 2020 04514 172593 29, 30, 33,

35, 42, 43
783

43 M 2020 04626 172596 43 785
43 M 2020 01198 172600 29, 30,

32, 35, 43
756

43 M 2020 05435 172611 35, 36,
37, 41, 43

864

1065

42 M 2020 04487 172594 9, 35, 38, 42 782
42 M 2019 08465 172601 35, 37, 38, 42 750
42 M 2020 05471 172603 35, 42 871
42 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2020 05792 172617 3, 5, 16, 20,
25, 32, 35, 37,
38, 41, 42, 43

950

43 M 2020 05526 172619 9, 14, 18,
22, 25, 28,
35, 41, 43

890

43 M 2020 03056 172625 16, 25, 35, 43 771
43 M 2020 03051 172627 1, 3, 5, 10,

25, 43, 44
769

43 M 2020 05461 172638 43 867
43 M 2020 04935 172642 30, 32, 41, 43 793
43 M 2020 05253 172643 35, 43 833
43 M 2020 05000 172644 35, 39, 41, 43 805
43 M 2020 04862 172683 43, 44 789
43 M 2020 05493 172686 6, 8, 9, 11,

21, 33, 41, 43
880

43 M 2020 05806 172691 43 955
43 M 2020 05259 172696 41, 43 834
43 M 2020 05362 172699 43 855
43 M 2020 05057 172706 43 816
43 M 2020 05599 172707 4, 9, 35,

37, 43
905

43 M 2020 05619 172708 43 910
43 M 2020 05620 172718 35, 43 910
43 M 2020 05090 172745 43 820
43 M 2020 01594 172756 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
760

43 M 2019 04134 172764 29, 30, 31, 32,
33, 35, 39, 43

746

43 M 2020 05189 172787 35, 43 829
43 M 2020 05780 172792 29, 30, 31,

32, 33, 43
943

43 M 2019 09223 172794 1, 9, 16,
35, 37, 39,
40, 41, 43

751

43 M 2020 05042 172797 35, 39, 41, 43 813
43 M 2020 05782 172798 9, 29, 30, 31,

32, 33, 39, 43
945

43 M 2020 05783 172799 9, 29, 30, 31,
32, 33, 39, 43

947

43 M 2020 05463 172805 35, 39, 43 868
43 M 2020 04576 172826 29, 35, 43 784
43 M 2020 05606 172832 32, 35, 40, 43 908
43 M 2018 06059 172836 30, 43 738
43 M 2017 00124 172843 43 735
43 M 2019 03396 172845 30, 41, 43, 44 745
43 M 2020 05878 172860 43 966
43 M 2020 05744 172868 43 933
43 M 2020 05527 172876 43 891

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2020 05172 172885 8, 25, 29,
30, 43

827

43 M 2020 06569 172889 35, 43 995
44 M 2020 05294 172455 44 840
44 M 2020 05361 172461 44 855
44 M 2020 05381 172465 10, 37, 44 857
44 M 2020 05397 172467 3, 8, 11,

21, 35, 44
859

44 M 2020 05465 172480 44 869
44 M 2020 05646 172507 44 913
44 M 2020 05839 172524 3, 5, 10, 30,

32, 35, 44
958

44 M 2020 05315 172569 44 852
44 M 2020 05020 172575 35, 41, 44 809
44 M 2020 04623 172584 44 785
44 M 2020 05708 172605 3, 33, 44 927
44 M 2020 03051 172627 1, 3, 5, 10,

25, 43, 44
769

44 M 2020 05466 172658 35, 44 870
44 M 2020 04862 172683 43, 44 789
44 M 2020 07008 172694 9, 38, 41, 44 997
44 M 2018 03803 172702 44 737
44 M 2020 05671 172714 35, 44 917
44 M 2020 05934 172751 44 982
44 M 2020 05740 172770 11, 44 932
44 M 2020 05245 172804 3, 8, 21,

35, 41, 44
830

44 M 2020 01585 172807 9, 38, 42, 44 759
44 M 2019 03396 172845 30, 41, 43, 44 745
44 M 2020 01540 172871 44 758
44 M 2020 06601 172872 3, 35, 41, 44 996
44 M 2020 05096 172883 5, 10, 44 820
44 M 2020 06873 172891 35, 44 996
45 M 2020 05270 172450 35, 37, 41, 45 837
45 M 2020 05484 172483 45 875
45 M 2020 05963 172543 45 986
45 M 2020 07639 172545 45 997
45 M 2020 07680 172546 35, 37, 41,

42, 43, 45
998

45 M 2020 07681 172547 37, 38, 39,
41, 42, 45

998

45 M 2020 07961 172548 45 999
45 M 2020 08073 172549 45 999
45 M 2020 05482 172578 45 875
45 M 2010 08406 172640 35, 41, 45 719
45 M 2011 04316 172648 41, 42, 45 719
45 M 2019 00270 172655 35, 36,

41, 42, 45
739

45 M 2020 05577 172662 35, 37,
40, 41, 45

898
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Mărci publicate în BOPI nr. 06/2021
(în ordinea clasei Nisa)

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

45 M 2020 05188 172674 35, 38,
41, 42, 45

828

45 M 2020 05497 172688 45 881
45 M 2020 05501 172713 45 882
45 M 2020 05029 172781 35, 39, 41, 45 810
45 M 2020 05647 172782 9, 16, 35,

38, 41, 45
914

45 M 2020 05654 172783 9, 16, 35,
38, 41, 45

915

45 M 2020 05655 172784 9, 16, 35,
38, 41, 45

916

45 M 2020 05769 172800 45 938
45 M 2012 02198 172822 16, 30, 31, 35,

39, 41, 42, 45
720

45 M 2020 06431 172825 45 995
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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

154110 M 2016
06881/
13/10/2016

MEDCITY MEDCITY

161521 M 2019
00403/
23/01/2019

M MEDCITY THE MEDICAL MALL M MEDCITY THE MEDICAL MALL

115352 M 2011
01653/
01/03/2011

iGlass INTIMITATE DE LUX iGlass

M 2020
08357/
18/11/2020

TIREN SECURITY TYREN SECURITY

M 2020
03121/
13/05/2020

RUBIQ CNC - Rotary 8h 1500 RUBIQ CNC - 8h 1500

M 2021
03054/
14/04/2021

expore-truewines.ro explore-truewines.ro

167517 M 2019
04143/
05/06/2019

VINARTE VINARTE
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

024183
018822

S SOCIETATEA
COMERCIALA
"STIROM" S.A., STR.
THEODOR PALLADY
NR. 45, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BA GLASS ROMANIA
S.A., STR. THEODOR
PALLADY NR. 45,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/1996

025292
017816

WEIGHT WATCHERS Weight Watchers
International, Inc., 11
MADISON AVENUE,
NEW YORK, NY 10010,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

WW International, Inc.,
11 MADISON AVENUE,
NEW YORK, NY 10010,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

05/1995

027897
012920

ARVIN Nordmark Holding
GmbH, PINNAUALLEE
4, UETERSEN, 25436,
GERMANIA

Nordmark IP GmbH,
PINNAUALLEE 4,
UETERSEN, 25436,
GERMANIA

08/1996

030609
012937

ICPE SOCIETATEA
COMERCIALA ICPE
SA (INSTITUTUL
DE CERCETARI
SI PROIECTARI
ELECTROTEHNICE),
SPLAIUL UNIRII NR. 313,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ICPE S.A. , SPLAIUL
UNIRII NR. 313, SECTOR
3, BUCURESTI, 74204,
ROMANIA

11/1993

M 2001
02417
046543

12/2001

M 2011
01653
115352

SC RDT MEDIA SRL,
STR. EROILOR NR. 11,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550361, SIBIU, ROMANIA

INOVI SMART
TECHNOLOGIES SRL,
STR. EROILOR NR. 11,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550361, SIBIU, ROMANIA

10/2011iGlass INTIMITATE 
DE LUX

1074

IPATON EGIS
GYOGYSZERGYAR
NYILVANOSAN
MUKODO
RESZVENYTARSASAG,
30-38 KERESZTURL
UT, BUDAPEST, H-1106,
UNGARIA

EGIS
GYOGYSZERGYAR
ZRT., 30-38
KERESZTURL UT,
BUDAPEST, H-1106,
UNGARIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
02117
117529

EGIS - Sănătate. Calitate
. Viaţă

04/2012

M 2011
02466
116363

TYMBARK FRUCTOS GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.K.A.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. Sp.K,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

02/2012

M 2011
03488
115704

Codiţă SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM S.A., STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2011

M 2011
04654
124110

OBOR CITY SC PRODPLAST
IMOBILIARE SA,
STR. ZIDURI MOŞI
NR. 23, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021203, ROMANIA

SC PROFESSIONAL
IMO PARTNERS SA,
STR. ZIDURI MOŞI
NR. 23, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021203, ROMANIA

05/2013

M 2013
07940
131273

KIEVAN INVESTMENTS
LTD, STR. AIOLOU
NR.21, ELMARI
COURT 3, ET.3, AP.302,
LIMASSOL, LIMASSOL,
CIPRU

07/2014

M 2015
00788
140898

Polisano CLINICI VONICA-GLIGOR
ANDREEA-LOREDANA,
STR. ANDREI
MUREŞANU, NR. 30-32,
JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

VONICA TINCU
ANDREEA-LOREDANA
ANDREEA-LOREDANA,
STR. ANDREI
MUREŞANU, NR. 30-32,
JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

02/2016

M 2016
06881
154110

MEDCITY SIGMA PREMIUM SA,
CALEA BUCUREŞTILOR
NR. 87-91, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

SIGMA PREMIUM S.R.L.,
CALEA BUCUREŞTILOR
NR. 87-91, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

04/2018

TOPANEL PANOURI 
TERMOIZOLANTE

1075

EGIS
GYOGYSZERGYAR
ZRT., 30-38
KERESZTURL UT,
BUDAPEST, H-1106,
UNGARIA

EGIS
GYOGYSZERGYAR
NYILVANOSAN
MUKODO
RESZVENYTARSASAG,
30-38 KERESZTURL
UT, BUDAPEST, H-1106,
UNGARIA

KAMARIDIS STEEL
LIMITED, KEFALLINIAS
3, AGIOS ATHANASIOS,
LIMASSOL, PC 4107,
CIPRU
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2016
07595
148535

FOOD BOOKING SC GLOBALFOODTECH
SRL, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, BL. C, ET. 9,
AP. 907, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GLOBALFOOD
TECH SRL, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, BL. C, ET. 9,
AP. 907, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2017

M 2016
07598
148536

FoodBooking SC GLOBALFOODTECH
SRL, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, BL. C, ET. 9,
AP. 907, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GLOBALFOOD
TECH SRL, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, BL. C, ET. 9,
AP. 907, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2017

M 2017
04090
152055

FOOD BOOKING SC GLOBALFOODTECH
SRL, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, BL. C, ET. 9,
AP. 907, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GLOBALFOOD
TECH SRL, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, BL. C, ET. 9,
AP. 907, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2017

M 2018
00408
155452

MagazinuldeCase.ro MAGAZINUL DE CASE
ONLINE SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU
NR. 39, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 011652,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAGAZINUL DE CASE
ONLINE S.R.L., STRADA
BARBU VĂCĂRESCU
NR. 123, CAM. 2,
ETAJ 2, SECTORUL
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2018

M 2018
07030
160523

La Seratta CELEBRATE
WITH STYLE

H.Q.C. COMPANY S.R.L.,
STR. FERME F NR.
15, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, 075100,
ILFOV, ROMANIA

SC LA SERATTA
CELEBRATIONS SRL,
STR. FERME F NR.
15, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, 075100,
ILFOV, ROMANIA

04/2019

M 2019
00403
161521

SIGMA PREMIUM SA,
CALEA BUCUREŞTILOR
NR. 87-91, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

SIGMA PREMIUM S.R.L.,
CALEA BUCUREŞTILOR
NR. 87-91, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

06/2019

M 2020
00277

NOMAD FAST FOOD INVEST
SRL , BD. G-RAL
GHEORGHE MAGHERU
NR. 7, SC. 1, ET.
8, AP. 35, SECTOR
1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NOMAD SKYBAR S.R.L.,
BD. G-RAL GHEORGHE
MAGHERU NR. 7,
SC. 1, ET. 8, AP. 35,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M MEDCITY 
THE MEDICAL MALL
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2020
03859
172863

DIANA BISINICU
ANDRIES, STR. VLAICU
VODA NR. 7, BL. C8,
SC. 1, ET. 8, AP. 36,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DIANA BISINICU , STR.
VLAICU VODA NR. 7, BL.
C8, SC. 1, ET. 8, AP. 36,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2021

M 2020
04225
171216

Sweetium MAGIC EVENTS FOR
YOU SRL-D, STR. D.D.
ROSCA NR. 64A, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550043,
SIBIU, ROMANIA

SWEETIUM S.R.L.,
STR. D.D. ROSCA NR.
64A, JUD. SIBIU, SIBIU,
550043, SIBIU, ROMANIA

01/2021

M 2020
07457

Dulciurile Anei MAGIC EVENTS FOR
YOU SRL-D, STR. D.D.
ROSCA NR.64A, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550043,
SIBIU, ROMANIA

SWEETIUM S.R.L., STR.
D.D. ROSCA NR.64A,
JUD. SIBIU, SIBIU,
550043, SIBIU, ROMANIA

M 2020
08421

ZENKABEAT DRAGOMIR CAR WASH
SRL, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR.
65, JUD. DÂMBOVIŢA,
DOICEŞTI, 0040,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

ZENKA STORE SRL,
STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR.
65, JUD. DÂMBOVIŢA,
DOICEŞTI, 0040,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

M 2021
03241

BENOCAN NATURPHARMA
BULGARIA LTD, KV.
LOZENETS, 21 "YANKO
SOFIISKI VOYVODA"
STR., PARTER, SOFIA,
BULGARIA

NATURPHARMA
BULGARIA EOOD, KV.
LOZENETS, 21 "YANKO
SOFIISKI VOYVODA"
STR., PARTER, 1164
SOFIA, BULGARIA
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Modificări adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

003131
016208

09/1993

003456
016541

A ATLANTIC ATLANTIC RECORDING
CORPORATION, 1290
AVENUE OF THE
AMERICAS, NEW YORK,
N.Y. 10104, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/1994

003692
016779

EE ELEKTRA Elektra Entertainment
Group Inc., 1633
BROADWAY, NEW
YORK, NEW YORK
10019, NEW YORK, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

Elektra Entertainment
Group Inc., 1633
BROADWAY, NEW
YORK, NEW YORK
10019, UA, NEW YORK,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/1994

003727
016817

ATLANTIC RECORDING
CORPORATION, 1633
BROADWAY, NEW
YORK, NEW YORK,
10019 USA, NEW YORK,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/1994

003818
016912

A ASYLUM Elektra Entertainment
Group Inc., 1633
BROADWAY, NEW
YORK, NEW YORK
10019, NEW YORK, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

Elektra Entertainment
Group Inc., 1633
BROADWAY, NEW
YORK, NY 10019, NEW
YORK, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/1994

003840
016934

SLICK'50 ILLINOIS TOOL WORKS
INC., 3600 WEST LAKE
AVENUE, GLENVIEW,
60026, STATELE UNITE
ALE AMERICII

ILLINOIS TOOL WORKS
INC., 155 HARLEM
AVENUE, GLENVIEW,
60025, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1994

003892
016991

DALE CARNEGIE DALE CARNEGIE &
ASSOCIATES, INC.,
290 MOTOR PARKWAY,
HAUPPAUGE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DALE CARNEGIE &
ASSOCIATES, INC., 58
SOUTH SERVICE RD,
SUITE 301, MELVILLE,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1994

1078

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

CAMEL JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

ATLANTIC RECORDING
CORPORATION, 1633
BROADWAY, NEW
YORK, NEW YORK
10019 NEW YORK, 
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

ATCO ATLANTIC RECORDING
CORPORATION, 1290
AVENUE OF THE
AMERICAS, NEWYORK,
 10104, STATELEUNITE
 ALE AMERICII
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

004423
002170

11/1993

005291
006208

COLT MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 16-4, KONAN
2-CHOME, MINATO-
KU, TOKYO, 108-8285,
JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO
108-8410, JAPONIA

03/1993

006111
000499

CAMEL JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU,, TOKYO, JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME,MINATO-KU,,
TOKYO, JAPONIA

05/1995

007837
008113

07/1993

023929
018348

SNOOPY Peanuts Worldwide
LLC, 1450 BROADWAY
NEW YORK, NEW YORK,
10018, STATELE UNITE
ALE AMERICII

Peanuts Worldwide LLC,
352 PARK AVENUE SO.
FL 8, NEW YORK, 10010,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/1994

024178
017593

DOLLAR DOLLAR RENT A CAR,
Inc., 5330 E.31ST.
STREET, OKLAHOMA,
TULSA, 74153-0985,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

DOLLAR RENT A CAR,
Inc., 8501 WILLIAMS
ROAD, ESTERO, 33928,
FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1994

024348
017273

GIORGIO GIORGIFRED
COMPANY, NEMOURS
BUILDING, SUITE
1414, 1007 ORANGE
STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

GIORGIFRED
COMPANY, FARMERS
BANK BUILDING, SUITE
1414, 301 N. MARKET
STREET, WILMINGTON,
DE 19801, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/1994

025006
021437

S.C. "CATEX" S.A.,
STR. EROILOR NR.
1-3, CALARASI, JUD.
CALARASI, ROMANIA,
ROMANIA

S.C. "CATEX" S.A., STR.
EROILOR REVOLUŢIEI
DIN 22 DECEMBRIE
1989 NR. 49, CALARASI,
JUD. CALARASI,
ROMANIA, CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

03/1995"CATEX" S.A. 
CALARASI

1079

CAMEL JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME,MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME,MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

WINSTON JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

025292
017816

WEIGHT WATCHERS WW International, Inc.,
11 MADISON AVENUE,
NEW YORK, NY 10010,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

WW International, Inc.,
675 AVENUE OF THE
AMERICAS, NEW YORK,
NY 10010, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

05/1995

026569
019131

11/1995

028719
021739

11/1996

030969
022703

10/1997

035273
014128

01/1999

035273
014128

ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 2 KINFDOOM
STREET, LONDON,
W2 6BD, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

01/1999

035273
014128

CASODEX ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 2 KINGDOOM
STREET, LONDON,
W2 6BD, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

ASTRA ZENECA UK
LIMITED, FRANCIS
CRICK AVENUE,
CAMBRIDGE
BIOMEDICAL CAMPUS,
CAMBRIDGE, CB2 0AA,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

01/1999

035544
027488

ARTHROTEC G.D. SEARLE LLC., 100
ROUTE 206 NORTH,
PEAPACK, NJ 07977,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

G.D. SEARLE LLC., 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK, 10017, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

09/1998

037856
026991

05/1998

1080

WINCHESTER JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

ASPEN JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

NORTH STAR JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

CASODEX ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDRA, W1Y
6LN, MAREA BRITANIE

ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDRA,
W1K1LN, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

CASODEX ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDRA,
W1K1LN, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

ARIMIDEX ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDRA, W1Y
6LN, MAREA BRITANIE

ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDON, W1K
1LN, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

037856
026991

ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 2 KINGDOM
STREET, LONDON,
W2 6BD, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

05/1998

037856
026991

ARIMIDEX ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 2 KINGDOM
STREET, LONDON,
W2 6BD, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

ASTRA ZENECA
UK LIMITED, 1
FRANCIS CRICK
AVENUE, CAMBRIDGE
BIOMEDICAL CAMPUS,
CAMBRIDGE, CB2 0AA,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

05/1998

051809
036762

03/2000

M 2001
00947
045211

SC DIAMEDIX IMPEX
SRL, STR. INTRAREA
SECTORULUI
NR. 20, SECTOR.
3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DIAMEDIX IMPEX
SRL, STR. FABRICA DE
GLUCOZA, NR. 15 A,
CLADIREA A4, SECT. 2,
BUCURESTI, 020331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2001

M 2001
01373
045601

MAGDA DESIGN SC TELETIM SRL, STR.
MEMORANDULUI NR.
14 A, AP. 8, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 1900,
TIMIȘ, ROMANIA

SC TELETIM SRL, STR.
JOHANN HEINRICH
PESTALOZZI, NR. 22,
OB. 2 B, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2001

M 2001
01394
046168

KOBER KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL,
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

M 2001
01395
046169

KOBER PITURA KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

DIAMEDIX 
DIAGNOSTICA

1081

ARIMIDEX ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDON, W1K
1LN, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

SMITHKLINE BEECHAM
(CORK) LIMITED, 12
RIVERWALK CITYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN, 24, IRLANDA

REZACTRA SMITHKLINE BEECHAM
(CORK) LIMITED,
CURRABINNY,
CARRIGALINE,COUNTY 
CORK,IRLANDA
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M 2001
01396
046170

KOBER EMALUX KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMȚ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

M 2001
01397
048599

KOBER AQUALUX KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

04/2002

M 2001
01398
046171

KOBER ACRILUX KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

M 2001
01401
048400

KOBER DUROLAC KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL,
STR.GHEORGHE
CARANFIL NR. 2, SAT
DUMBRAVA ROSIE,
JUD. NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

04/2002

M 2001
01402
046173

KOBER DUCOROL KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMȚ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

M 2001
01403
046174

KOBER ECOPLAST KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMȚ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

M 2001
01404
051788

KOBER IDEAL KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

01/2003

1082
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M 2001
01405
046175

KOBER NEOCAR KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMȚ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

M 2001
01406
047652

KOBER NITROLAC KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

02/2002

M 2001
01408
046176

KOBER OPAL KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

M 2001
01409
046177

KOBER PRIMER KOBER SRL, STR.
UZINEI NR. 2, JUD.
NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

KOBER SRL, STR.
GHEORGHE CARANFIL
NR. 2, SAT DUMBRAVA
ROSIE, JUD. NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

11/2001

M 2001
01574
045826

ROLLOTEC SC ROLLOTEC SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
205, JUD. HARGHITA,
COMUNA SECUIENI,
4182, HARGHITA,
ROMANIA

SC ROLLOTEC SRL,
SAT SECUIENI NR. 205/
A, JUD. HARGHITA,
COMUNA SECUIENI,
HARGHITA, ROMANIA

11/2001

M 2001
01830
045489

MODA COLOR SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
INTRAREA BINELUI
NR.1A, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042159,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
DRUMUL GILĂULUI
NR. 44-50, SECT.
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01845
046553

ASHTON HOLT'S COMPANY,
1105 N. MARKET
STREET, SUITE 1300,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

HOLT'S COMPANY,
22270 TOWNSEND
ROAD, PHILADELPHIA,
PENNSYLVANIA 19154,
PENNSYLVANIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/2001

1083
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M 2001
02815
047183

DRAXXIN ZOETIS SERVICES LLC,
100 CAMPUS DRIVE,
FLORHAM PARK NJ
07932, NEW JERSEY,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

ZOETIS SERVICES
LLC, 10 SYLVAN WAY,
PARSIPPANY, NJ 07054,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/2002

M 2002
01080
049541

06/2002

M 2002
02636
050464

CITIGROUP INC., 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, , NEW
YORK 10013, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

09/2002

M 2002
04381
052563

OUTLANDER MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, NR.33-8, SHIBA
5-CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO
108-8410, JAPONIA

03/2003

M 2002
04613
104302

GRANDIS MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, SHIBA 5-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO
108-8410, JAPONIA

11/2009

M 2003
00859
055292

MIVEC MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, NR.33-8, SHIBA
5-CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3 - CHOME,
MINATO-KU, TOKVO
108-8410, JAPONIA

11/2003

M 2003
01563
054881

NEW FILL GALDERMA S.A.,
ZUGERSTRASSE 8,
6330 CHAM, ELVETIA, .

10/2003

M 2003
02129
054791

CITIGROUP INC., 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NEW YORK
10013, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

10/2003

YOUR CITI 
NEVER SLEEPS

CITIGROUP INC., 399
PARK AVENUE, NEW
YORK, NEW YORK,
10043 NY, S.U.A, 
10043, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

GALDERMA S.A.,
ZÄHLERWEG 10, 6300
ZUG, SWITZERLAND

CITIFINANCIAL CITIGROUP INC., 399
PARK AVENUE, NEW
YORK, NEW YORK,
10043 NY, S.U.A, 
10043, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

1084

WINCHESTER JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME,MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA
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M 2003
02719
055327

LANCER EVOLUTION MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, SHIBA 5-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, MINATO-
KU, TOKVO 108-8410,
JAPONIA

11/2003

M 2003
02720
055328

EVOLUTION MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, SHIBA 5-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, TOKVO
108-8410, JAPONIA

11/2003

M 2004
00972
059470

07/2004

M 2004
01786
063097

PIETROASA SC BACHUS SA, ŞOS.
SPĂTARULUI NR. 5,
JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, 120226,
ROMANIA

SC BACHUS SA,
BULEVARDUL 1
MAI, NR.2, BL J10,
PARTER, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

02/2005

M 2004
07889
063639

CITIGROUP INC., 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NEW YORK
10013, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2005

M 2004
07935
063646

RALLIART MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, SHIBA 5-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO
108-8410, JAPONIA

03/2005

M 2004
08311
064606

CITIGROUP INC., 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, 10013, NEW
YORK , NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

05/2005

M 2004
11273
066349

09/2005

CITITREASURY CITIGROUP INC., 399
PARK AVENUE, NEW
YORK, NEW YORK,
10043 NY, S.U.A, 
10043, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

CITIBANK CITIGROUP INC., 399
PARK AVENUE, NEW
YORK, NEW YORK,
10043 NY, S.U.A, 
10043, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

1085

GALDERMA S.A.,
ZÄHLERWEG
10, 6300 ZUG,
SWITZERLAND, ZUG,
6300, ELVEȚIA

SCULPTRA GALDERMA S.A.,
ZUGERSTRASSE 8,
6330 CHAM, ELVETIA

MONTE JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA
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M 2004
11274
066966

10/2005

M 2005
02429
070653

L200 MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, SHIBA 5-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO
108-8410, JAPONIA

03/2006

M 2005
10661
074387

PROACTIV The Proactiv Company
Sarl, AVENUE GRATTA-
PAILLE 2, 1018
LAUSANNE, ELVEȚIA

The Proactiv Company
Sarl, RUE D'ENTRE-
DEUX-VILLES 10, 1814
LA TOUR-DE-PEILZ ,
ELVEȚIA

10/2006

M 2005
10726
074902

PROACTIV SOLUTION The Proactiv Company
Sarl, AVENUE GRATTA-
PAILLE 2, 1018
LAUSANNE, ELVEȚIA

The Proactiv Company
Sarl, RUE D'ENTRE-
DEUX-VILLES 10, 1814
LA TOUR-DE-PEILZ,
ELVEȚIA

10/2006

M 2005
11983
072928

AWC MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, SHIBA 5-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO
108-8410, JAPONIA

07/2006

M 2005
11984
072929

S-AWC MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, SHIBA 5-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 1 - 21,
SHIBAURA 3-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO
108-8410, JAPONIA

07/2006

M 2006
03499
075909

FLORASOL SC MONT ROSE SRL,
STR. PRINCIPALĂ, NR.
678/I, AP. 3, CRISTEŞTI,
540240, ROMANIA

12/2006

M 2007
00443
092639

PROACTIV SOLUTIONS The Proactiv Company
S.a.r.l., AVENUE
GRATTA-PAILLE 2, 1018
LAUSANNE, ELVEȚIA

The Proactiv Company
S.a.r.l., RUE D'ENTRE-
DEUX-VILLES 10, 1814
LA TOUR-DE-PEILZ,
ELVEȚIA

06/2008

M 2007
01992
084462

SMITHKLINE BEECHAM
(CORK) LIMITED, 12
RIVERWALK CITYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN, 24, IRLANDA

10/2007

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

SC MONT ROSE
SRL, COMUNA
CRĂCIUNEŞTI, NR.19,
SAT CIBA, MUREȘ,
ROMANIA

1086

CARLO JAPAN TOBACCO
INC, 2-2-1
TORANOMON,MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

CINADIA SMITHKLINE BEECHAM
(CORK) LIMITED,
CURRABINNY
CARRIGALINE COUNTY
CORK, IRELAND
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M 2007
05190
086132

LAMAJOLE SC MENDOLA PRO SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 21,
JUD. CLUJ, APAHIDA,
407035, ROMANIA

SC MENDOLA PRO SRL,
SAT VLAHA, COMUNA
SAVADISLA, NR.22,
APAHIDA, 407035, CLUJ,
ROMANIA

11/2007

M 2008
03760
094295

FLORIDA HOUSE SC ROMFORM STYLE
SRL, B-DUL IULIU
MANIU NR. 188,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

SC ROMFORM
STYLE SRL, STR.
REZERVELOR NR.44,
BIROUL NR.2, AP.4,
SAT ROŞU, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

08/2008

M 2008
07345
097394

SC ENTERPRISES ET
CO SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR. 40A,
PARTER, AP. 1, SECT.
1, BUCURESTI, 011944,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2008

M 2008
11096
102242

OXO HELEN OF TROY
LIMITED, 13 RTH
AVENUE, BELLEVILLE,
P.O. BOX 836 E, ST.
MICHAEL, BARBADOS

HELEN OF TROY
LIMITED, SUITE 1,
GROUND FLOOR,
THE FINANCIAL
SERVICES CENTRE,
BISHOP'S COURT HILL,
BB14004 ST. MICHAEL,
BARBADOS

07/2009

M 2009
00100
100287

MONTE CARLO JAPAN TOBACCO
INC., 2-2-1 MINATO-KU,
TOKIO, JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC.,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME,MINATO-KU,
TOKIO, JAPONIA

04/2009

M 2009
03256
103919

ESSENTIAL JAPAN TOBACCO INC,
2-2-1 TORANOMON,
MINATO-KU, TOKYO,
JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

10/2009

M 2009
05584
104315

MORE JAPAN TOBACCO INC,
2-2-1 TORANOMON,
MINATO-KU, TOKYO,
JAPONIA

JAPAN TOBACCO INC,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

11/2009

M 2010
06726
113392

TZAR SC PROSPER MOD SRL,
VALEA CASCADELOR
NR. 21, SECTOR
6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PROSPER MOD
SRL, STR. FABRICII,
NR. 46B, CAMERA
C112, SECTORUL
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2011

CUT & SEW FINE 
TAILOR SKILL

SC ENTERPRISES
ET CO SRL,
STRADA SFINŢII
VOIEVOZI, NR.49-51,
AP.6, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1087
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M 2010
06775
112798

GTV MIRABELA ELENA
GAGIU , BDUL. DACIA
NR. 34-36, SC. 2, AP.
17, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

MIRABELA ELENA
GAGIU , STR. POTELU,
NR. 162, BL. R3, AP.
6, ET. 1, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

02/2011

M 2010
07442
131628

GIUSTO B.R.I.F.C.O.R. S.C. ROMAQUA GROUP
S.A., BUCURESTII NOI
NR. 52, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012362,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMAQUA GROUP
S.A., STR. CARPAŢI,
NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

08/2014

M 2010
07443
131627

GIUSTO B.R.I.F.C.O.R. S.C. ROMAQUA GROUP
S.A., BUCURESTII NOI
NR. 52, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012362,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. ROMAQUA GROUP
S.A., STR. CARPAŢI,
NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 012362,
HARGHITA, ROMANIA

08/2014

M 2011
00059
114794

GEORGIANA S.C. NYR GEORGIANA
TRADE S.R.L., B-DUL 1
DECEMBRIE 1918 NR.
21, BL.11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

N.Y.R. GEORGIANA
TRADE S.R.L., B-DUL
THEODOR PALLADY,
NR. 44D, CAMERA NR.
7, ETAJ 2, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2011

M 2011
01292
115782

GANDESTE LIBER SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
01537
150008

Cosmetica Verde SC ANELLO
EUROTRADE SRL,
ALEEA BOTORANI NR.
5, BL. V 36, SC. 1, AP. 39,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050811, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC ANELLO
EUROTRADE SRL,
STR. GLORIEI, 9
-11E, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, 050811,
ILFOV, ROMANIA

08/2017

M 2011
02526
115822

ORĂDEANUL SC BIHOR MEDIA
SRL, STR. PRIMĂRIEI
NR. 9, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410209,
BIHOR, ROMANIA

SC BIHOR MEDIA SRL,
CALEA ARADULUI, NR.
4, PARTER, SPAȚIU
COMERCIAL 5, BL.
3, SC. A, ORADEA,
JUD. BIHOR, BIHOR,
ROMANIA

12/2011

1088
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M 2011
02527
115823

Bihorel SC BIHOR MEDIA
SRL, STR. PRIMĂRIEI
NR. 9, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410209,
BIHOR, ROMANIA

SC BIHOR MEDIA SRL,
CALEA ARADULUI, NR.
4, PARTER, SPAȚIU
COMERCIAL 5 , BL.
3, SC. A, ORADEA,
JUD. BIHOR, BIHOR,
ROMANIA

12/2011

M 2011
02660
115475

LITRO WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, BD.
MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR. 17, BL. C4, ET. 7,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTORUL
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
02673
141132

Lumea copiilor SC NIRO INVESTMENT
SA, SAT FUNDENI, STR.
DRAGONUL ROŞU NR.
1-10, MEGASHOP, ET. 3,
JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. TRAIAN, NR.
184-186, CLĂDIREA
NIRO OFFICE BUILDING,
CORP A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2016

M 2011
02674
123200

Universul copiilor SC NIRO INVESTMENT
SA, SAT FUNDENI, STR.
DRAGONUL ROŞU NR.
1-10, MEGASHOP, ET. 3,
JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. TRAIAN, NR.
184-186, CLĂDIREA
NIRO OFFICE BUILDING,
CORP A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2011
02677
117252

trainomatic TEHNOLOGISTIC SRL,
STR. CLUJULUI NR. 61,
JUDEŢUL CLUJ, SAT
SANNICOARA, 407042,
CLUJ, ROMANIA

TEHNOLOGISTIC
SRL, STR. LIBERTĂȚII
NR. 35/A, COMUNA
APAHIDA JUD. CLUJ,
SAT APAHIDA, CLUJ,
ROMANIA

04/2012

M 2011
02709
116009

BCR RESTART 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

12/2011

1089



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
02709
116009

BCR RESTART BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA,
CALEA PLEVNEI,
NR. 159, BUSINESS
GARDEN BUCHEREST,
CLĂDIREA A, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
02710
115933

BCR RESTART MICRO 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,
030016, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2011

M 2011
02710
115933

BCR RESTART MICRO BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI, NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHEREST, CLĂDIREA
A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
02745
115767

galeria Ann Art MIHAI IONUŢ
BRATILOVEANU , B-DUL
DECEBAL NR. 1, BL.
H2, SC. 2, ET. 7, AP. 61,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030961, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MIHAI IONUŢ
BRATILOVEANU , STR.
EMANOIL PORUMBARU,
NR. 32, ET. 5, AP. 16,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
02823
141821

eb ERDELY BUSINESS GRAMA AURELIAN,
STR. EFTIMIE MURGU
NR. 18/6, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

GRAMA AURELIAN,
STR. PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU, NR. 1A,
JUD. MUREŞ, MUN.
REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

04/2016

M 2011
03232
129585

SC PAZA SI PROTECTIE
FORSE SRL, STR.
AMURGULUI NR. 2,
JUDEŢUL BUZĂU,
RÂMNICU SĂRAT,
BUZĂU, ROMANIA

SC PAZA SI PROTECTIE
FORSE SRL, STR.
NICOLAE BĂLCESCU,
NR. 1, JUDEŢUL BUZĂU,
RÂMNICU SĂRAT,
BUZĂU, ROMANIA

04/2014

M 2011
03605
172296

STUDIO SCOCCA GIUSEPPE SCOCCA,
2540 NW 9TH TER,
WILTON MANORS,
FL 33311, FLORIDA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

GIUSEPPE SCOCCA,
B-DUL NICOLAE
BALCESCU, NR.7, AP.7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

PAZA FORSE 
PROTECTIE
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M 2011
03643
116126

EUROPRIM GROUP SPIRIDON COSMIN
BOGDAN, STR.
DORNEASCA NR. 16,
BL. P58, SC. 1, ET. 8,
AP. 26, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SPIRIDON COSMIN
BOGDAN, COMUNA
CORBEANCA, STR.
TEIULUI NR. 5,
OSTRAVU, VALCEA,
ROMANIA

01/2012

M 2011
03706
121654

S-KARP JOY TO GO S-KARP INC SRL, STR.
TIMISUL SEC, NR. 4,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

S-KARP INC SRL,
STR. JEPILOR, NR. 2,
PARTER COMERCIAL,
BL. A8, SC. B, BRAŞOV,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

11/2012

M 2011
04348
118910

LOOK AHEAD SC LOOK AHEAD SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 16,
BL. 648, SC. B, ET. 2, AP.
11, CAM. 1, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700702, IAȘI,
ROMANIA

SC LOOK AHEAD SRL,
ŞOSEAUA PĂCURARI,
NR. 127, ET. 5, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

07/2012

M 2011
04364
118369

DIGITAL FACT BOOK SC INITIATIVE
MEDIA SA, STR.
CEASORNICULUI
NR. 17, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC INITIATIVE MEDIA
SA, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU,
NR. 89-97, CORP
B, MODUL A, ET. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

M 2011
04365
117989

MEDIA FACT BOOK SC INITIATIVE
MEDIA SA, STR.
CEASORNICULUI
NR. 17, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC INITIATIVE MEDIA
SA, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU,
NR. 89-97, CORP
B, MODUL A, ET. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

M 2011
04510
116023

Vila Veche 1878 SC PALMIRA
SERVIMPEX SRL, STR.
TIMIŞOAREI NR. 9,
JUDEŢUL HUNEDOARA,
HAŢEG, 335500,
HUNEDOARA, ROMANIA

SC PALMIRA
SERVIMPEX SRL, STR.
TIMIŞOARA NR. 6,
JUDEŢUL HUNEDOARA,
HAŢEG, 335500,
HUNEDOARA, ROMANIA

12/2011

M 2011
04590
116962

SC ROCAST NORD SRL,
CALEA OBCINILOR NR.
13, BL. T47, SC. A, ET. 3,
AP. 11, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720272,
SUCEAVA, ROMANIA

SC ROCAST NORD SRL,
STR. MITOCULUI, NR.
48 A, SUCEAVA, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

03/2012
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M 2011
04648
117487

OXO HELEN OF TROY
LIMITED, 13 RTH
AVENUE, BELLEVILLE,
P.O. BOX 836 E, ST.
MICHAEL, BARBADOS

HELEN OF TROY
LIMITED, SUITE 1,
GROUND FLOOR,
THE FINANCIAL
SERVICES CENTRE,
BISHOP'S COURT HILL,
BB14004 ST. MICHAEL,
BARBADOS

04/2012

M 2011
04654
124110

OBOR CITY SC PROFESSIONAL
IMO PARTNERS SA,
STR. ZIDURI MOŞI
NR. 23, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021203, ROMANIA

SC PROFESSIONAL IMO
PARTNERS SA, STR.
ZIDURI MOŞI NR. 23,
CLĂDIREA CENRULUI
COMERCIAL VERANDA
MALL, BIROUL NR. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021203, BUCUREȘTI,
ROMANIA

05/2013

M 2011
04781
118070

FEDERATIA ROMANA
DE AUTOMOBILISM
SPORTIV, P-ŢA VALTER
MĂRĂCINEANU NR. 1-3,
ETAJ 4, CAMERA 307,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FEDERATIA ROMANA
DE AUTOMOBILISM
SPORTIV, STR.
POPA SAVU , NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

M 2011
04986
116223

TurboLogic CORDOSAN RADU-
ALEXANDRU, STR.
CUTEZANŢEI NR. 85, AP.
18, JUDEŢUL MUREŞ,
TG. MUREŞ, 540455,
ROMANIA

CORDOSAN RADU-
ALEXANDRU, STR.
ION VASIU NR. 5,
TG. MUREŞ, 540256,
MUREȘ, ROMANIA

02/2012

M 2011
06005
116770

BILDEN SC S&L TRUST
CONSTRUCT SRL, STR.
LAURENŢIU CLAUDIAN
NR. 27, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC S&L TRUST
CONSTRUCT SRL, STR.
GEORGE FOLESCU
NR. 32, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2012

M 2011
06076
123081

KNOX SC KNOX GROUP SRL,
STR. I. ANDREESCU NR.
23, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 3400, CLUJ,
ROMANIA

SC KNOX GROUP
SRL, STR. AUGUST
LAURIAN, NR. 3, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

03/2013

M 2011
06582
118006

SC HUMAN INVEST
SRL, STR. ION
CAMPINEANU NR.
11, ET. 4, CAM. 413,
CENTRUL DE BIROURI
UNION, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 70000,
ROMANIA

SC HUMAN INVEST
SRL, STR. POLONĂ
NR. 43, ET. 6, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

Campionatul National 
de Karting

HumanInvest 
Leadership 
Cultural Change Teams
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M 2011
06714
126008

HERBAGETICA SC HERBAGETICA
SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 599,
SAT HĂRMAN, JUDEŢUL
BRAŞOV, COMUNA
HĂRMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

SC HERBAGETICA SRL,
STR. FLORILOR, NR.
1085 BIS, SAT PODUL
OLTULUI, JUD. BRAŞOV,
COMUNA HÂRMAN,
507085, BRAȘOV,
ROMANIA

10/2013

M 2011
06903
117749

GRAND CASINO DEVELOPMENT
SERVICES SYSTEM
SRL, STR. OITELOR
NR. 7, ET. 1, BIROU
NR. 13, AP. 3, SECTOR
4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012

M 2011
06909
118014

Aprendis SC EUROASIA SRL,
STR. ION CREANGĂ
NR. 52, BL. S1, SC.
E, PARTER, AP. 1,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

SC EUROASIA SRL,
BULEVARDUL ŞTEFAN
CEL MARE ŞI SFÂNT,
NR.67, BL.C3, ET.2, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

06/2012

M 2011
07144
117915

PROEXTOP SC PROEX TOP
SRL, STR. MARIA
ROSETTI NR. 10, AP. 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PROEX TOP SRL,
BULEVARDUL LACUL
TEI, NR. 1 - 3, CLĂDIREA
PROPRIETATE
ISPE SA, CAMERA
625/626/627,SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

M 2011
07144
117915

PROEXTOP AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE NR. 51 SC. A
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI

AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE NR. 51 SC. A
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI

06/2012

M 2011
08601
117645

ASOCIATIA MAREA
LOJA NATIONALA
DIN ROMANIA, STR.
THEODOR SPERANTIA
NR. 104, BL. S26,
PARTER, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030939,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASOCIATIA MAREA
LOJA NATIONALA
DIN ROMANIA,
STR. MATEI ELINA
VOIEVOD, NR. 2A,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012M.L.N.R. MAREA LOJĂ
NAŢIONALĂ 
DIN ROMÂNIA
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DEVELOPMENT
SERVICES SYSTEM
SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE,
NR. 90 COMPLEX
MULTIFUNCŢIONAL,
MEZANIN, CA, 2A,
2B ŞI 2C, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2012
03297
172238

Dimi Neatza ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, B-DUL FICUSULUI,
NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2012
03398
122485

CITI MOBILE COLLECT CITIGROUP INC., 399
PARK AVENUE, NEW
YORK, NEW YORK,
10043 NY, S.U.A, .,
10043, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CITIGROUP INC., 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NEW YORK
10013, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

02/2013

M 2012
03452
172241

ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP SA,
B-DUL FICUSULUI, NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2012
03646
172235

INTACT TV ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, B-DUL FICUSULUI,
NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2012
04677
172411

DRUMUL SPRE ALTAR ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, B-DUL FICUSULUI,
NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

M 2012
05339
172412

iComedy ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP SA,
B-DUL FICUSULUI, NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

M 2012
05730
172258

ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP SA,
B-DUL FICUSULUI, NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

PRODANCA & REGHE -
AVENTURA 
AMERICANA

TELEFONUL 
DE LA MIEZUL NOPŢII
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M 2012
05824
172240

GSP TV ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP SA,
B-DUL FICUSULUI, NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2012
07904
125641

SC MEDI SPA SRL, STR.
BUDAI DELEANU NR.
2/A, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400474,
ROMANIA

SC MEDI SPA SRL, STR.
REPUBLICII NR. 68,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

09/2013

M 2013
00060
172237

ROMÂNIA RÂDE ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP SA,
B-DUL FICUSULUI, NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2013
00061
172239

ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP SA,
B-DUL FICUSULUI, NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2013
00392
172236

ROMÂNII AU ARTIŞTI ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP SA,
B-DUL FICUSULUI, NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2013
01843
171800

ANTENA PLAY ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, B-DUL FICUSULUI,
NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

M 2013
03435
172410

ROMÂNIA ARE MUZICĂ ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA GRIVCO
BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTENA TV GROUP
SA, B-DUL FICUSULUI,
NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

M 2013
08542
130706

PARADIZ SC ONLINE
CONNECTION SRL,
STR. GRADINARI NR.
10, BL. E23, ET. 2, AP.
12, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

SC ONLINE
CONNECTION SRL,
STR.ARMEANĂ, NR.20,
ETAJ1, CAMERA
11,JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

06/2014

CLINICA MEDISPA 
dermatologie & 
chirurgie plastică

ROMÂNIA RÂDE, 
CÂNTĂ ŞI DANSEAZĂ
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M 2013
09501
169253

MOŞIA VECHE SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
SAT APAHIDA, STR.
LIBERTĂŢII NR. FN,
JUD. CLUJ, COMUNA
APAHIDA, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
SAT BOTIZ, STR.
MIORIŢEI, NR. 151,
CONSTRUCŢIA C1,
BIOROUL NR. 4, ET.
2, JUD. SATU MARE,
COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

09/2020

M 2014
01564
169249

DE-ALE GURII SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
SAT APAHIDA, STR.
LIBERTĂŢII NR. FN,
JUD. CLUJ, COMUNA
APAHIDA, ROMANIA

SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
SAT BOTIZ, STR.
MIORIŢEI, NR. 151,
CONSTRUCŢIA C1,
BIROUL NR. 4, ET. 2,
JUD. SATU MARE , COM.
BOTIZ, SATU MARE,
ROMANIA

09/2020

M 2014
02812
132630

LIBRA BANK SC LIBRA INTERNET
BANK SA, STR.
SEMILUNEI NR. 4-6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020797, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC LIBRA INTERNET
BANK SA, CALEA
VITAN, NR. 6-6A,
TRONSON B, C, ETAJ
1, 3, 6, 13, BUCURESTI,
020797, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2014

M 2015
01018
142543

STANSFIELD SC ENTERPRISES ET
CO SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR. 40A,
PARTER, AP. 1, SECT.
1, BUCURESTI, 011944,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ENTERPRISES
ET CO SRL, STR.
SFINȚII VOIEVOZI,
NR.49-51, AP.6, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2016

M 2015
01940
142014

GOLDMAYA SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR.
15, JUDEŢUL CLUJ,
APAHIDA, ROMANIA

SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
SAT BOTIZ, STR.
MIORIŢEI, NR. 151,
CONSTRUCŢIA C1,
BIROUL NR. 4, ET. 2,
JUD. SATU MARE ,
COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

04/2016

M 2015
02058
151068

D'ARTEX TAXI SC DARTEX SERVICE
SRL, STR. SABINELOR
NR. 38, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

D`ARTEX SERVICE
S.R.L., STR. CALEA
13 SEPTEMBRIE,
NR. 185, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2017
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Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2015
03112
142055

RONI SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
STR. LIBERTĂŢII
FN, JUDEŢUL CLUJ,
APAHIDA, ROMANIA

SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
SAT BOTIZ, STR.
MIORIŢEI, NR. 151,
CONSTRUCŢIA C1,
BIROUL NR. 4, ET. 2,
JUD. SATU MARE ,
COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

04/2016

M 2015
04657
140087

XS Japan Tobacco Inc.,
2-2-1 TORANOMON,
MINATO-KU, TOKYO,
JAPONIA

Japan Tobacco Inc.,
1-1 TORANOMON 4-
CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

01/2016

M 2016
04181
169254

SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
STR. LIBERTĂŢII, NR. 1,
JUD. CLUJ, APAHIDA,
407035, CLUJ, ROMANIA

SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL,
SAT BOTIZ, STR.
MIORIŢEI, NR. 151,
CONSTRUCŢIA C1,
BIROUL NR. 4, ET. 2,
JUD. SATU MARE ,
COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

09/2020

M 2016
07938
148413

Mini Transylvania park
Odorheiu Secuiesc

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ VISUS,
STR. HUNYADI JÁNOS
NR. 26, JUDEŢUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA,
ROMANIA

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ VISUS,
STR. POIANA
NARCISELOR, NR. 23,
JUDEŢUL HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

05/2017

M 2016
07939
148414

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ VISUS,
STR. HUNYADI JÁNOS
NR. 26, JUDEŢUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA,
ROMANIA

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ VISUS,
STR. POIANA
NARCISELOR NR. 23,
JUDEȚ HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

05/2017

M 2017
00604
149767

Parcul Mini Transilvania
Odorheiu Secuiesc

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ VISUS,
STR. HUNYADI JÁNOS
NR. 26, JUDEŢUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA,
ROMANIA

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ
VISUS, STR.POIANA
NARCISELOR, NR.23,
ODORHEIU SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

07/2017

M 2017
02460
153921

HYBRID TRIM TESCA GROUP, 109
RUE DU FAUBOURG
SAINT HONORE, PARIS,
F-75020, FRANȚA

TESCA GROUP, 11/13
COURS VALMY, PARIS
LA DEFENSE CEDEX,
92977, FRANȚA

04/2018

ARPIS 
THE CORN MASTER

Mini Erdély park 
Székelyudvarhely
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M 2017
03086
152065

Georgiana S.C. NYR GEORGIANA
TRADE S.R.L., B-DUL 1
DECEMBRIE 1918 NR.
21, BL.11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

N.Y.R. GEORGIANA
TRADE S.R.L., B-DUL
THEODOR PALLADY,
NR. 44D, CAMERA NR.
7, ETAJ 2, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
03087
152064

S.C. NYR GEORGIANA
TRADE S.R.L., B-DUL 1
DECEMBRIE 1918 NR.
21, BL.11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

N.Y.R. GEORGIANA
TRADE S.R.L., B-DUL
THEODOR PALLADY,
NR. 44D, CAMERA NR.
7, ETAJ 2, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2017

M 2019
00896

DIOV new solutions DIOV NEW SOLUTIONS
SRL, ŞOS. STEFAN
CEL MARE NR. 303,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

DIOV NEW SOLUTIONS
SRL, STRADA BĂILOR,
NR.2, LOCALITATEA
CISNĂDIE, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

M 2019
01273
165634

ERI ŞCOALA ROMÂNO -
FINLANDEZA

ELENA LOTREAN,
STR. ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR. 14,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550160, SIBIU, ROMANIA

ELENA LOTREAN,
STRADA ȘELARILOR,
NR.3, MUNICIPIUL
SIBIU, SIBIU, 550160,
SIBIU, ROMANIA

02/2020

M 2019
04447
167032

LUXURY STUDIO LTV GLOBAL MEDIA
SRL, STR. LT. IONESCU
BAICAN NR. 53,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LTV GLOBAL MEDIA
SRL, STR. MĂGURA
VULTURUŞUI NR.
44, MANSARDĂ,
CAMERA NR.1,SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2020

M 2019
08996
167625

NEOBIOTECH NEO BIOTECH
WORLD S.R.L., STR.
BANU MIHALCEA
NR. 131, ET. 2, AP. 4,
JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

NEO BIOTECH WORLD
S.R.L., BULEVARDUL
MAMAIA NR. 120,
ETAJ PARTER,
JUDEȚ CONSTANȚA,
MUNICIPIUL
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

07/2020

M 2020
00110
169107

UNICORN AGENCY STREAMING SERVICES
SRL, LT. IONESCU
BAICAN NR. 53, AP. 4,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

STREAMING SERVICES
SRL, STR. MĂGURA
VULTURULUI NR.
44, MANSARDĂ,
CAMERA NR.1,SECTOR
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2020

Georgiana 1998 
PATISERIE & 
COVRIGUL IMENS
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M 2020
02414
167756

HORNET SECURITY HORNET SECURITY
SRL, BD. IULIU MANIU
NR. 7, CORPO, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HORNET SECURITY
SRL, TARLA 24,
PARCELA N99/3, CF
5500, CLĂDIRE BIROU
PARTER, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA

07/2020

M 2020
03859
172863

DIANA BISINICU , STR.
VLAICU VODA NR. 7, BL.
C8, SC. 1, ET. 8, AP. 36,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DIANA BISINICU ,
STR.FOIȘORULUI,
NR.107A-109, AP.1,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2021

M 2020
04225
171216

Sweetium SWEETIUM S.R.L.,
STR. D.D. ROSCA NR.
64A, JUD. SIBIU, SIBIU,
550043, SIBIU, ROMANIA

SWEETIUM S.R.L., STR.
BISERICII VECHI NR.
22, SAT ȘELIMBĂR,
JUDEȚ SIBIU, COMUNA
ȘELIMBĂR, SIBIU,
ROMANIA

01/2021

M 2020
07457

Dulciurile Anei SWEETIUM S.R.L., STR.
D.D. ROSCA NR.64A,
JUD. SIBIU, SIBIU,
550043, SIBIU, ROMANIA

SWEETIUM S.R.L., STR.
BISERICII VECHI NR.
22, SAT ȘELIMBĂR,
JUDEȚ SIBIU, COMUNA
ȘELIMBĂR, SIBIU,
ROMANIA

M 2020
09055

Skygarden SKYGARDEN Arnulfpark
GmbH & Co. KG,
TÖLZER STR. 12 ,
GRÜNWALD, D-82031 ,
GERMANIA

SKYGARDEN Arnulfpark
GmbH & Co. KG,
SÜDLICHE MÜNCHNER
2A,82031, GRÜNWALD,
82031 , GERMANIA

M 2021
03115

TEATRUL NATIONAL
RADU STANCA SIBIU,
ALEEA UNIRII, NR. 12,
AP. 11, JUDEŢ SIBIU,
SELIMBAR, 550245,
SIBIU, ROMANIA

TEATRUL NATIONAL
RADU STANCA
SIBIU, BULEVARDUL
CORNELIU COPOSU,
NR.2, MUNICIPIUL
SIBIU, 550245, SIBIU,
ROMANIA

TEATRUL NATIONAL 
RADU STANCA SIBIU 
FONDAT ÎN 1788 
SCENA DIGITALĂ
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M 2004
08341
064473

KIEVAN INVESTMENTS
LTD, STR. AIOLOU, NR.
21, ELMARI COURT 3,
ET. 3, AP. 302, 3020,
LIMASSOL, LIMASSOL,
PC 4107, CIPRU

05/2005

M 2010
00444
108788

SC BESSONA
COMPANY SRL, STR.
SÂNZIENELOR NR. 15,
JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

SC NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL S.R.L.,
STR. SFINŢILOR, NR. 7,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2010

M 2011
03211
116073

KL SOFTWARE SRL,
STR. FRANZ LISZT NR.
30, ET. 3, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400696, CLUJ, ROMANIA

LIFE IS HARD S.A.,
SAT FLOREŞTI, STR.
AVRAM IANCU, NR.
500, JUDEŢUL CLUJ,
COMUNA FLOREŢTI,
400696, CLUJ, ROMANIA

01/2012

M 2011
03718
116323

AMNA MUSAT ANDREEA
CRISTINA, STR.
APOSTOL MĂRGĂRIT
NR. 2, BL. 107, SC.
A, AP. 27, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031565,
ROMANIA

Frunzăreanu Andreea-
Cristina, STRADA
VÂRTEJULUI, NR.3K,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

02/2012

M 2019
00668
161329

ENPI NPS SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 126,
COMUNA ARONEANU,
JUD. IAŞI, SAT
DOROBANT, 707021,
IAȘI, ROMANIA

ENPI GUARD SRL,
COMUNA ARONEANU,
NR.126 BIS, BUNGALOU
C17, SAT DOROBANT,
IAȘI, ROMANIA

06/2019

in SIGN INTERIORS 
SIGNED BY FAMOUS 
DESIGNERS

24BROKER.ro Solutii 
informatice pentru 
Brokeriide Asigurare

1100

TOPANEL KAMARIDIS STEEL
LIMITED, KEFALLINIAS
3, AGIOS ATHANASIOS,
LIMASSOL, PC 4107,
CIPRU



MODIFICĂRI  ŞI  TRANSMITERI  
DE  DREPTURI - CESIUNI
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005225
006080

METHOCEL THE DOW CHEMICAL
COMPANY, MIDLAND,

MICHIGAN, 48674,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

DDP Speciality Electronic
Materials US, INC,
974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, DE 19808,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

12/1992

031210
021826

LUKSJA PZ CUSSONS
(INTERNATIONAL)

GR. SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI &
EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON
& PHARMAKEFTIKON
EIDON, 26
AMAROUSSIOU -
HALANDRIOU STREET,
151 25, MAROUSSI,
GRECIA, ATENA, GRECIA

11/1997

035273
014128

CASODEX ASTRA ZENECA UK
LIMITED, FRANCIS CRICK

AVENUE, CAMBRIDGE
BIOMEDICAL CAMPUS,

CAMBRIDGE, CB2
0AA, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

LABORATOIRES JUVISE
PHARMACEUTICALS, 149
BOULEVARD BATAILLE
DE STALINGRAD,
VILLEURBANNE, 69100,
FRANȚA

01/1999

035544
027488

ARTHROTEC G.D. SEARLE LLC., 235
EAST 42ND STREET,
NEW YORK, 10017,

NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Wyeth Holdings LLC,
235 EAST 42ND STREET,
NEW YORK, NY 10017,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

09/1998

037856
026991

ARIMIDEX ASTRA ZENECA UK
LIMITED, 1 FRANCIS

CRICK AVENUE,
CAMBRIDGE BIOMEDICAL

CAMPUS, CAMBRIDGE,
CB2 0AA, ABERDEEN,

MAREA BRITANIE

LABORATOIRES JUVISE
PHARMACEUTICALS, 149
BOULEVARD BATAILLE
DE STALINGRAD,
VILLEURBANNE, 69100,
FRANȚA

05/1998

041786
027257

PIETROASA SC BACHUS SA, B-DUL
1 MAI, NR. 2, BL. J10,

PARTER, CONSTANTA,
JUD. CONSTANTA,

CONSTANȚA, ROMANIA

07/1998

043079
030994

ROZONE ROHM AND HAAS
COMPANY, 100

INDEPENDENCE MALL
WEST, PHILADELPHIA,
19106-2399, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DDP Speciality Electronic
Materials US, INC.,
974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, DE 19808,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/1999

LIMITED, MANCHESTER
BUSINESS PARK, 3500

AVIATOR WAY, M22 5TG,
MAREA BRITANIE

1103

Aurelian-Felix Rache,
STRADA BOGZEI, NR.7,
MUNICIPIUL RM.SĂRAT,
BUZĂU, ROMANIA
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043872
029126

FLYTE MARS INCORPORATED,
6885 ELM STREET,
MCLEAN, VIRGINIA,

22101-3883, STATELE
UNITE ALE AMERICII,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

12/1998

M 2001
04400

050748

SC HIDROJET SA, STR.
GRIVITEI NR.18, JUD.
PRAHOVA, BREAZA,

2165, ROMANIA

SC HIDROJET NEW
GROUP S.R.L.,
STR.GRIVIŢEI NR.18/F ŞI
18/B, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

10/2002

M 2002
04246

053215

SC HIDROJET SA, STR.
GRIVITEI NR.18, JUD.
PRAHOVA, BREAZA,

2165, ROMANIA

SC HIDROJET NEW
GROUP S.R.L.,
STR.GRIVIŢEI NR.18/F ŞI
18/B, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

05/2003

M 2003
05718

057277

SIVECO RING SIVECO ROMANIA S.A.,
ȘOS. BUCUREȘTI -

PLOIEȘTI NR. 73-81,
SECTOR 1, COMPLEX

VICTORIA PARK,
CORP C4, PARTER,

BUCUREȘTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

03/2004

M 2004
01786

063097

PIETROASA SC BACHUS SA,
BULEVARDUL 1

MAI, NR.2, BL J10,
PARTER, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

S.P.R.L. R&R
PROINSOLVENTA , STR.
OBOR, BL.11, SC.B, AP.1,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

02/2005

M 2004
08341

064473

TOPANEL KIEVAN INVESTMENTS
LTD, STR. AIOLOU, NR.
21, ELMARI COURT 3,
ET. 3, AP. 302, 3020,

LIMASSOL, LIMASSOL,
PC 4107, CIPRU

05/2005

M 2004
10643

073265

S FACTOR UNILEVER PLC, PORT
SUNLIGHT, WIRRAL, CH62

4UJ, MAREA BRITANIE

Unilever Global IP
Limited, PORT SUNLIGHT,
WIRRAL, MERSEYSIDE,
LIVERPOOL, MAREA
BRITANIE

08/2006

M 2005
04116

069049

PAYZONE SC PAYZONE SA,
STR. NICOLAE

CARAMFIL, NR.71-73,
ET.4, SECTORUL 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

PAYPOINT SERVICES
S.R.L., PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

01/2006

COMPAGNIE
GERVAIS DANONE, 
17, BOULEVARD
HAUSSMANN, FRANȚA,
PARIS, 75009, FRANȚA

1104

TOPANEL PRODUCTION
PANELS SA, STR. UZINEI
NR. 63, STOLNICENI, RM.
VÂLCEA, JUD. VÂLCEA,
RO, VALCEA, ROMANIA
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M 2005
08106

078926

DAYCO DAYCO IP HOLDINGS,
LLC, 1650 RESEARCH

Dayco Europe S.r.l.,
VIA PAPA LEONE XIII,
45-66100 CHIETI SCALO
(CH), ITALIA

04/2007

M 2006
05660

078389

IZ JIUZHOU SICHUAN JIUZHOU
ELECTRIC GROUP CO

LTD, NO. 16 YUEJIN
ROAD, MIANYANG,
SICHUAN, CHINA

SICHUAN JIUZHOU
INVESTMENT HOLDING
GROUP CO, NO.6, JIUHUA
ROAD, SCIENCE AND
TECHNOLOGY BUSINESS
PARK, MIANYANG,
SICHUAN, R.P. CHINEZĂ,
SICHUAN, CHINA

04/2007

M 2006
13361

082631

FORTEFIBER THE DOW CHEMICAL
COMPANY, MIDLAND,

MICHIGAN, 48674,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

DDP Speciality Electronic
Materials US, INC,
974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, DE 19808,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/2007

M 2006
14200

082816

CLEAR + STABLE THE DOW CHEMICAL
COMPANY, MIDLAND,

MICHIGAN, 48674,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

DDP Speciality Electronic
Materials US, INC,
974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, DE 19808,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/2007

M 2007
03697

088244

NOELA STYLE SC AUVIMIST IMPEX
SRL, STR. CIMPULUI,

NR. 15, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

Mihai Daniel Împușcatu,
STRADA CÎMPIA ISLAZ,
NR.115, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

01/2008

M 2008
03760

094295

FLORIDA HOUSE SC ROMFORM STYLE
SRL, STR. REZERVELOR

NR.44, BIROUL NR.2,
AP.4, SAT ROŞU,

COMUNA CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

S.C. WEST STAR
BUSINESS S.R.L., B-DUL
IULIU MANIU, NR.188,
BL.C, PARTER, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

08/2008

M 2008
03977

094622

SIVECO SC SIVECO ROMANIA
SA, ȘOS. BUCUREȘTI-

PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP CLĂDIRE
C4, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

08/2008

DRIVE, SUITE 200, TROY,
MICHIGAN 48083, SUA

1105
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M 2009
02483

101704

SIVECO SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

06/2009

M 2009
09613

107725

DAYCO DAYCO IP HOLDINGS,
LLC, 1650 RESEARCH

DRIVE, SUITE 200, TROY,
MICHIGAN 48083, SUA, .

Dayco Europe S.r.l.,
VIA PAPA LEONE XIII,
45-66100 CHIETI SCALO
(CH), ITALIA

08/2010

M 2010
00661

111522

ASOCIATIA
CAMERA DE
COMERT SI
INDUSTRIE
ROMANO-
IRAKIANA

SAID OMAR, STR.
SECUILOR, NR. 3,

BL.B27, SC. 2, ET. 1,
AP. 20, SECTOR 4,

BUCUREȘTI, ROMANIA
AHMED SEWNJ

SALEEM AHMED, STR.
SECUILOR NR. 3, BL.

B27, AP. 20, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SAID HOLIA, STR.
SECUILOR, NR. 3,

BL. B27, SC. 2, ET. 1,
AP. 20, SECTOR 4,

BUCUREȘTI, ROMANIA
NOORA IMAD SAEED

SAEED, STR. SECUILOR,
NR. 3, BL. B27, SC. 2,

ET. 1, AP. 20, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SAID OMAR, STR.
SECUILOR, NR. 3, BL.B27,
SC. 2, ET. 1, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2010

M 2010
04437

111141

VALCO PANCHA PARLUKE ROMANIA
S.R.L., ALEEA DEALUL

MITROPOLIEI, NR.
15, SECTOR 4,

BUCUREŞTI, ROMANIA

R. JELINEK GROUP
SE, HART VAN
BRABANTLAAN 12-16,
TILBURG 503 8JL, TARILE
DE JOS

12/2010

M 2011
00229

139756

MEŞTERUL
MĂCELAR

REWE-BETEILIGUNGS-
HOLDING

INTERNATIONAL GmbH,
DOMSTR. 20, KÖLN,
D-50668, GERMANIA

REWE Romania S.R.L.,
STR. BUSTENI NR.
7, JUDEŢ ILFOV,
STEFĂNEŞTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

12/2015

M 2011
04126

116859

ef ECONOFARM SC HELIOS PHARM
SRL, STR. LIZEANU
NR. 20, SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA

PHARM AHEAD S.R.L.,
STR. ENERGIEI, NR.7,
LOTUL NR.2, CAMERA 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

03/2012
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M 2011
04635

122003

Polar to go! SC ANTARCTICA
LOGISTIC SRL,

NR. 526, JUDEŢUL
TIMIŞ, SANMIHAIU
ROMAN, ROMANIA

SC BISCOTTO SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
526A, JUDEŢUL TIMIŞ,
SANMIHAIU ROMÂN,
TIMIȘ, ROMANIA

01/2013

M 2011
04831

116347

HUMAGRIP LABORATOIRES URGO,
42 RUE DE LONGVIC,

21300 CHENOVE, FRANȚA

URGO RECHERCHE
INNOVATION ET
DEVELOPPEMENT, 42
RUE DE LONGVIC, 21300
CHENOVE, FRANȚA

02/2012

M 2011
06341

116748

Alex COMPLEX
TURISTIC

OLAR DELIA CARMEN,
STR. PARCULUI NR.
8, JUDEŢUL SĂLAJ,

JIBOU, SĂLAJ, ROMANIA

BENONIE ȚUȚU OLAR,
STR. WESSELENY
NIKLOS NR. 8, JUD.
SĂLAJ, JIBOU, SĂLAJ,
ROMANIA

03/2012

M 2011
07456

142789

SC BIS NIS TRADING
SRL, BD. N.

GRIGORESCU NR.
37 A, SECTOR 3,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ALEXANDRU IAVER,
STR.DELEA NOUĂ
NR.34A,AP.1,SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2016

M 2011
08481

142881

PROJECT:
PROGRESS

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP CLĂDIRE,
C4, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

06/2016

M 2011
08482

142882

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP CLĂDIRE,
C4, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

06/2016

M 2012
00930

124860

MEGATRANS
transport & logistics

KIEVAN INVESTMENTS
LTD., STR. AIOLOU

NR.21, ELMARI COURT
3, ETAJUL 3, APT.302,

LIMASSOL, CIPRU

MEGA TRANS LOGISTIC
SRL, STR. CALEA
GRIVIŢEI, NR.136, CORP
DE CLĂDIRE B, ET.2,
CAMERA E221, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2013

SIVECO
Project:Progress
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M 2012
03687

144884

SIVECO Enterprise
Applications

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2016

M 2012
03688

144885

SIVECO eNuclear
Solutions

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2016

M 2012
03689

144886

SIVECO eLearning
Solutions

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2016

M 2012
03691

144888

SIVECO Customized
Application
Development

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2016

M 2012
03692

144889

SIVECO eCustoms
Solutions

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2016

M 2012
03693

144890

SIVECO
eAgriculture
Solutions

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2016
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M 2012
03694

144891

SIVECO eHealth
Solutions

SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2016

M 2012
07904

125641

CLINICA MEDISPA
dermatologie &
chirurgie plastică

SC MEDI SPA SRL,
STR. REPUBLICII NR.
68, CLUJ-NAPOCA,

CLUJ, ROMANIA

S.C. CLINICA MEDI SPA
S.R.L., STR. REPUBLICII,
NR.68, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

09/2013

M 2013
03117

125927

i-Asigurare.ro
asigurari online

SC I-TOM SOLUTIONS
SRL, BULEVARDUL

MIRCEA VODĂ, NR. 21D,
ET. 7, AP. 75, SECTORUL
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

SC I-TOM SOLUTIONS
SRL, BULEVARDUL
MIRCEA VODĂ, NR.
21D, ET. 7, CAMERA 3,
AP. 7.5, SECTORUL 3 ,
BUCUREŞTI , ROMANIA

09/2013

M 2013
04558

127612

SC EMMA SALAD SRL,
STRADA DONATH NR.148,

AP.1, JUDEŢ CLUJ,
MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

SALAD BOX BRAND
S.R.L., STR.AVRAM
IANCU, NR.506-508, CORP
A, ETJ.3, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

01/2014

M 2013
07940

131273

TOPANEL PANOURI
TERMOIZOLANTE

KIEVAN INVESTMENTS
LTD, STR. AIOLOU, NR.
21, ELMARI COURT 3,
ET. 3, AP. 302, 3020,

LIMASSOL, LIMASSOL,
PC 4107, CIPRU

07/2014

M 2015
00788

140898

Polisano CLINICI VONICA-GLIGOR
ANDREEA-LOREDANA,

STR. ANDREI
MUREŞANU, NR.
30-32, JUD. SIBIU,

SIBIU, SIBIU, ROMANIA

CLINICA POLISANO SRL,
STR. CONSTITUŢIEI BL.
24, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

02/2016

M 2015
02058

151068

D'ARTEX TAXI D`ARTEX SERVICE
S.R.L., STR. CALEA

13 SEPTEMBRIE, NR.
185, SECTORUL 5,

BUCUREŞTI, ROMANIA

D`ARTEX STAR S.R.L.,
CALEA ŞERBAN VODĂ
NR. 213- 217, TRONSON
3, SCARA 3, ETAJ 9,
AP. 38, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2017

M 2015
07198

141315

PM GALAXY
LEARNING BY
HAVING FUN

SC COLORS IN
PROJECTS SRL, STR.

PAJUREI NR. 2B, BL.2B,
SC. A, ET.2,AP. 14, SECT.
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SC CONFUCIUS
CONSULTING, STR.
MIRCEA VODĂ, NR.38,
BL.M9, SC.2,AP.43,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

03/2016

1109

TOPANEL PRODUCTION
PANELS SA, STR. UZINEI
NR. 63, STOLNICENI, RM.
VÂLCEA, JUD. VÂLCEA,
RO, VALCEA, ROMANIA
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M 2016
02390

152992

VISAGELLE
AUTHENTIC

UNITED MEDICAL
SERVICE SOLUTIONS

S.R.L., BD. UNIRII,
NR.45, BL.E3, SC.4,

ET.8, AP.141, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , ROMANIA

IRINA MIHĂESCU, STR.
SFÂNTA VINERI, NR. 21A,
BL. 102, AP. 32, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2018

M 2016
03193

144753

BAZARUL CU
MIRODENII

ZAF LINE SRL, STR.
GEORGE VÂLSAN

NR. 12B, BL. 109, SC.
2, AP. 67, SECT. 6,

BUCUREŞTI, ROMANIA

BOGDAN-DRAGOŞ
TIRICĂ, ŞOSEAUA
IANCULUI, NR. 11, BL.
108, SC. A, ET. 9, AP. 36,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2016

M 2016
04921

146222

ECHOS SC CRONA COM SRL,
CALEA PLEVNEI, NR.8,
PARTER, ÎNCĂPEREA

3, AP.3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

S.C. CTC SRL, VIA DELLA
FAETA, NR.2, 00030, SAN
CESAREO, ITALIA

12/2016

M 2016
06881

154110

MEDCITY SIGMA PREMIUM S.R.L.,
CALEA BUCUREŞTILOR

NR. 87-91, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

MEDCITY S.R.L., CALEA
BUCUREȘTILOR NR.
87-91, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

04/2018

M 2016
07329

148191

INOVAGRIA SC SIVECO ROMANIA
SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA

PARK, CORP C4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

05/2017

M 2016
07403

148192

Respectăm
tradiţia.Cultivăm
inovaţia.

SIVECO ROMANIA S.A.,
ȘOS. BUCUREȘTI -

PLOIEȘTI NR. 73-81,
SECTOR 1, COMPLEX

VICTORIA PARK,
CORP C4, PARTER,

BUCUREȘTI, ROMANIA

SIVECO TECHNOLOGY
S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI
- PLOIEȘTI, NR. 73-81,
COMPLEX VICTORIA
PARK, CORP C4, PARTER,
ZONA A, CAMERA P29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

05/2017

M 2017
03086

152065

Georgiana N.Y.R. GEORGIANA
TRADE S.R.L., B-DUL
THEODOR PALLADY,

NR. 44D, CAMERA NR.
7, ETAJ 2, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. MELA&MIHAI PAN
SRL, STRADA VIZANTEA,
NR.38, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2017
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M 2017
03087

152064

Georgiana 1998
PATISERIE &
COVRIGUL IMENS

N.Y.R. GEORGIANA
TRADE S.R.L., B-DUL
THEODOR PALLADY,

NR. 44D, CAMERA NR.
7, ETAJ 2, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MELA&MIHAI PAN,
STRADA VIZANTEA,
NR.38, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
04542

152798

Agra's 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

AGRA'S, STRADA
BIRUINȚEI, NR.25,
MUN.ALBA IULIA,
LOC.OARDA, ALBA,
ROMANIA

02/2018

M 2017
07866

167175

Agra's 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

AGRA'S, STRADA
BIRUINȚEI, NR.25,
MUN.ALBA IULIA,
LOC.OARDA, ALBA,
ROMANIA

06/2020

M 2017
07960

155136

EPOK X-International ApS,
VESTER FARIMAGSGADE

19, 1606, COPENHAGA,
DANEMARCA

Winnington AB,
STATIONSVAGEN 11,
SE-523 74, HOKERUM,
HOKERUM, SUEDIA

06/2018

M 2018
00408

155452

MagazinuldeCase.ro MAGAZINUL DE CASE
ONLINE S.R.L., STRADA

BARBU VĂCĂRESCU
NR. 123, CAM. 2,

ETAJ 2, SECTORUL 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NEOGEN S.A., STR.
TÂRGULUI NR. 1, PARTER
+ ET. 1, CORP B, JUDEȚ
MUREȘ, TÂRGU - MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

07/2018

M 2018
03824

158083

THE TEACHER
WITHIN

FUNDATIA
TRANSYLVANIA

COLLEGE, ALEEA
BAISOARA NR. 2A,

JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

SIMONA-DIANA BACIU ,
COL.FAGET, NR.11, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
DAN-OCTAVIAN BACIU ,
COL.FAGET, NR.11, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

12/2018

M 2018
05134

158919

PĂDUREA DE
MÂINE

HS TIMBER
PRODUCTIONS

SRL, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.

59, CLĂDIREA HQ
VICTORIEI, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

FUNDAȚIA PĂDUREA DE
MÂINE, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
59, CLĂDIREA HQ
VICTORIEI, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2019
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M 2018
05139

159347

YOU+ EMMA SALAD S.R.L.,
STRADA DONATH

NR.148, AP.1, JUDEŢ
CLUJ , CLUJ-NAPOCA,

CLUJ, ROMANIA

SALAD BOX BRAND
S.R.L., STR.AVRAM
IANCU, NR.506-508, CORP
A, ETJ.3, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

02/2019

M 2018
05687

159228

THE LIGHT ONE ION RĂDULEA, BD-
UL AGRONOMIEI NR.
7-15, VILA N.3-2, ET.
4, AP. 26, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

LIGHT INVESTMENT
COTROCENI S.R.L.,
BULEVARDUL IULIU
MANIU NR. 6Q, PARTER,
CAMERA NR. 7, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2019

M 2019
00403

161521

M MEDCITY THE
MEDICAL MALL

SIGMA PREMIUM S.R.L.,
CALEA BUCUREŞTILOR

NR. 87-91, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

MEDCITY S.R.L., CALEA
BUCUREȘTILOR NR.
87-91, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

06/2019

M 2019
03984

SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
CHIRURGIE ȘI
GINECOLOGIE
ONCOLOGICĂ

PATRICIU-ANDREI
ACHIMAȘ-CADARIU,
STR. CUZA VODĂ NR.
14, JUD. CLUJ, CLUJ

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

Asociația ”Societatea
Română de Chirurgie și
Ginecologie Oncologică”,
STRADA REPUBLICII
NR. 34-36, JUDEȚUL
CLUJ, MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

M 2019
04447

167032

LUXURY STUDIO LTV GLOBAL MEDIA
SRL, STR. MĂGURA
VULTURULUI NR. 44,

MANSARDĂ, CAMERA
NR.1,SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA

CĂTĂLIN GROSU,
STR.MITROPOLIT
VAELAAM, BL.4, AP.2,
FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

06/2020

M 2020
00110

169107

UNICORN AGENCY STREAMING SERVICES
SRL, STR. MĂGURA
VULTURULUI NR. 44,

MANSARDĂ, CAMERA
NR.1,SECTOR 2,

BUCURESTI, ROMANIA

CĂTĂLIN GROSU, STR.
MITROPOLIT VARLAAM,
BL. 4, AP. 2, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

09/2020

M 2020
01070

168934

Cannoleria LA
TRADIZIONE
CONTINUA

CANNOLERIA ITALIA
S.R.L., STR. F FERME
NR. 27, SCARA D,
ET. 2, AP. D10, JUD.
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

09/2020

M 2020
02720

171559

Smach HERA MEDICAL SRL,
STR. I. P. PAVLOV
NR. 18, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

NICOLAE PIRVU,
STR.CALEA LUITRAIAN,
NR.184, BL.35, SC.C,
AP.12, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

02/2021

ANDREEA NEGRESCU,
 STR. F FERME

NR. 27, SC. D, ET. 2,AP. 
D10, JUDEŢILŞILFOV, 

OTOPENI, ILFOV, 
ROMANIA
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M 2020
03236

170433

STROP ANDREIA NICULESCU,
STR. BRAZILIEI 1-3, SC.
A, ET. 2, AP. 19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

CASA DE SIROPURI
EUROPLANT, STRADA
I.C. BRĂTIANU 24 D, ETAJ
1, CAMERA 3, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

12/2020

M 2020
04025

F.C. BIHOR 1902 MARIUS-FLORIN
TUNDUC, STR.

ARHIMEDE NR. 8,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA,

BIHOR, ROMANIA

CLUB SPORTIV
MUNICIPAL ORADEA,
STR. PRIMĂRIEI, NR. 3,
JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

M 2020
04409

171655

mendola fabrics
bringing textiles to
life

S.C. MENDOLA PRO
S.R.L., COMUNA

SĂVĂDISLA NR. 22,
JUDEŢ CLUJ, SAT

VLAHA, CLUJ, ROMANIA

SC DECO CENTER
SRL, SAT VLAHA
NR.22, JUDEŢUL CLUJ,
SAVADISLA, 407513,
CLUJ, ROMANIA

02/2021

M 2020
07173

MODULAR PLUS FLORIN IANUL, STR.
MIHALY TEODOR

NR. 6, ET. 2, AP. 12,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,

550156, SIBIU, ROMANIA

1113

MODULAR PLUS S.R.L.,
STR. MIHALY TEODOR
NR. 6, BL.61, ET. 2, AP.
12, SIBIU, 550156, SIBIU,
ROMANIA



Cesiuni parțiale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2016
03501

145266

procema PROCEMA IMOB S.R.L.,
CALEA GRIVIȚEI, NR. 136,
CORP B, CAMERA E222B,

ETAJ 2, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PROCEMA RWP S.A.,
CALEA GRIVIȚEI NR.
136, SECTOR 1, CORP A,
PARTER, CAM. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2016
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

052661
037782

SNYDER'S OF
HANOVER

S-L Snacks National, LLC
(NC), 13024 BALLANTYNE

CORPORATE PLACE,
CHARLOTTE, NORTH

05/2000

M 2001
01468

045841

PÂINEA NOASTRĂ
CEA DE TOATE
ZILELE

SC BOROMIR PROD
SA, STR. ŞANTIERULUI

NR. 37, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, 120226,

BUZĂU, ROMANIA

SC BOROMIR IND SRL,
STR. TÂRGULUI NR. 2,
JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240485, VALCEA,
ROMANIA

11/2001

M 2001
03735

048086

BEGA SC BEGA TM SA,
STR. CAROL TELBISZ

SC BEGA TURISM SA,
STR. MARASESTI NR. 1-3,
JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

03/2002

M 2005
05120

068661

PAYZONE SC PAYZONE SA,
STR. NICOLAE

CARAMFIL, NR.71-73,
ET.4, SECTORUL 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

PAYPOINT SERVICES
S.R.L., PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

01/2006

M 2010
08518

113515

MOLNAR SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AGRIROM SRL, STR.
STEAGULUI NR. 1, JUD.
ARAD, ARAD, 310262,
ARAD, ROMANIA

03/2011

M 2011
04831

116347

HUMAGRIP SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT

ET DE RECHERCHE
INDUSTRIELLE, 42 RUE

DE LONGVIC, CHENOVE,
21300, FRANȚA

VIVATECH, 8, RUE
CHRISTOPHE COLOMB,
75008 PARIS, FRANȚA

02/2012

M 2011
04831

116347

HUMAGRIP VIVATECH, 8, RUE
CHRISTOPHE COLOMB,
75008 PARIS, FRANȚA

LABORATOIRES URGO,
42 RUE DE LONGVIC,
21300 CHENOVE, FRANȚA

02/2012

CAROLINA 28277

SNYDER`S/LANCE, INC.,
13024 BALLANTYNE
CORPORATE PLACE,
CHARLOTTE, NORTH
CAROLINA, 28277 ,
CAROLINA DE NORD,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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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 01127/
159633

kotys ASOCIAŢIA QUASAR, STR. SF.
IOAN NR. 6, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

PARADISUL VERDE INC. S.R.L.,
STR. SFÂNTU IOAN NR. 6, AP. 3,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

01/11/2019-

01/11/2024

Neexclusivă

     Referitor la marca înregistată pe cale internaţională SECURITAS cu element figurative nr. 885087, titularul SECURITAS AB cu sediul în Stockholm, SE-102 
28, Box 12307, SE, acordă o licenţă neexclusivă către SECURITAS SERVICES ROMANIA S.R.L.  cu sediul în  Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, Clădirea 
A, Aripa A1, Camera nr. 12, Etaj 2, Sector 1, Bucureşti, RO.
     Această licenţă conferã licenţiatului dreptul de a folosi marca pe întreg teritoriul României pentru toate  clasele  de  produse  şi  servicii  pentru  care  aceasta 
este înregistrată.   
     Această licenţă produce efecte de la data de 31.05.2021 până la data de 31.05.2022.

     Referitor la marca înregistată pe cale internaţională SECURITAS cu element figurativ nr. 885087, titular SECURITAS AB Stockholm, SE-102 28, Box 12307, 
SE.  Licenţiatul SECURITAS SERVICES ROMANIA S.R.L.  cu sediul în  Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, Clădirea A, Aripa A1, Camera nr. 12, Etaj 2, 
Sector 1, Bucureşti, RO  acordă o sublicenţă neexclusivă către SECURITAS SERVICES SOLUTIONS S.R.L. cu sediul în Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 
42-44, Clădirea A, Aripa A1, Camera nr. 11, Etaj 2, Sector 1, Bucureşti, RO.
     Această sublicenţă conferă sublicenţiatului dreptul de a folosi marca pe întreg teritoriul României pentru clasele de produse şi servicii pentru care aceasta 
este înregistrată.
    Această sublicenţă produce efecte de la data de 31.05.2021 până la data de 31.05.2022.

     Referitor  la  marca  înregistată  pe  cale  internaţională  SECURITAS  cu  element  figurativ  nr.  885087,  titular  SECURITAS  AB  cu  sediul  în  SECURITAS  AB 
Stockholm, SE-102 28, Box 12307, SE. Licenţiatul SECURITAS SERVICES ROMANIA S.R.L.  cu sediul în  Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, Clădirea 
A,  Aripa A1,  Camera nr.  12,  Etaj  2,  Sector 1,  Bucureşti,  RO  acordă o sublicenţă neexclusivă  către SECURITAS FIRE & SAFETY SERVICES S.R.L.  cu 
sediul în Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, Clădirea A, Aripa A1, Camera nr. 12, Etaj 2, Sector 1, Bucureşti, RO.
     Această sublicenţă conferă sublicenţiatului dreptul de a folosi marca pe întreg teritoriul României pentru clasele de produse şi servicii pentru care aceasta 
este înregistrată.
     Această sublicenţă produce efecte de la data de 31.05.2021 până la data de 31.05.2022.
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

159948 M 2018 07253/
30/10/2018

159949 M 2018 07254/
30/10/2018

Numărul cererii

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., CALEAPLEVNEI NR. 
159, BUSINESS GARDENBUCHAREST, CLĂDIREA A, ETAJ 6,  
SECTOR6, BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., CALEAPLEVNEI NR. 
159, BUSINESS GARDENBUCHAREST, CLĂDIREA A, ETAJ 6,
 SECTOR6, BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA
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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)

116220(R) 20/05/2031 28, 35 MARIAN OPREA

117529(R) 15/03/2031 5, 35,
41, 42,
44

EGIS GYOGYSZERGYAR ZRT. CABINET M OPROIU SRL

115027(R) 21/01/2031 9, 16,
35, 38,
41

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

017903(3R) 09/05/2031 28 HASBRO INTERNATIONAL INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

017904(3R) 09/05/2031 28 HASBRO INTERNATIONAL INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

154333(R) 27/03/2031 7, 11 MAYEKAWA MFG. Co., Ltd. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

115762(R) 31/03/2031 39 LUCIAN BADIRCEA
CRISTINA - DUMITRA
BĂDÎRCEA

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA
MONICA FRISCH

012113(4R) 08/04/2031 5 SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD.

ROMINVENT S.A.

012179(4R) 06/06/2031 1, 17,
22, 23

TORAY KABUSHIKI KAISHA /
TORAY INDUSTRIES INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

118002(R) 15/09/2031 9, 38,
41

COMEDY PARTNERS ROMINVENT S.A.

017905(3R) 09/05/2031 28 HASBRO INTERNATIONAL INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

017043(3R) 25/04/2031 30 NISSIN FOODS HOLDINGS
CO., LTD.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

021434(3R) 09/05/2031 28 HASBRO INTERNATIONAL INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

021435(3R) 09/05/2031 28 HASBRO INTERNATIONAL INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

017907(3R) 09/05/2031 28 HASBRO INTERNATIONAL INC 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)

017908(3R) 09/05/2031 28 HASBRO INTERNATIONAL INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

122266(R) 15/03/2031 35 ManpowerGroup Inc. CABINET ENPORA

117876(R) 02/09/2031 29 SC SANLACTA SRL

116834(R) 08/06/2031 2 SC DRUCKFARBEN ROMANIA
SRL

018374(3R) 11/07/2031 9, 16,
25, 38,
41

VIACOM INTERNATIONAL INC ROMINVENT S.A.

018836(3R) 09/07/2031 9, 16,
24, 25,
28, 30

VIACOM OVERSEAS
HOLDINGS C.V.

ROMINVENT S.A.

012115(4R) 15/04/2031 10 MEDTRONIC INC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

137696(R) 24/03/2031 3, 5 MINDA LIGIA VICTORIA SC APPELLO BRANDS SRL

119846(R) 24/11/2031 44 SC H & A CANADA DENTAL
CLINIC SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

171787(R) 08/03/2031 11 SC IOKO ELECTRIC
COMPANY SRL

046045(2R) 10/04/2031 36, 37,
41, 42

EMERSON ELECTRIC CO ROMINVENT S.A.

045941(2R) 10/04/2031 3, 4, 6,
7, 8, 39

EMERSON ELECTRIC CO ROMINVENT S.A.

047911(2R) 10/04/2031 3, 4,
7, 8, 9,
10, 11,
16, 21,
25, 28,
30, 35,
41

DART INDUSTRIES INC ROMINVENT S.A.

115618(R) 13/04/2031 6, 12,
37, 39,
42

SC ASTRA VAGOANE
CALATORI SA

LABIRINT AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

047520(2R) 29/05/2031 3, 14 THE LIMITED LLC (a Delaware
limited liability company)

ROMINVENT S.A.

047094(2R) 25/06/2031 35 PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

047125(2R) 19/06/2031 11 LG ELECTRONICS INC FRISCH & PARTNERS S.R.L.

116196(R) 21/07/2031 9, 10,
11, 22,
35, 39

SC RENANIA TRADE SRL S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT

116977(R) 05/07/2031 31, 35 PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

000413(6R) 17/04/2031 1, 2, 4,
6, 7, 9

FORD MOTOR COMPANY

116258(R) 04/05/2031 5 BERLIN CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

116255(R) 03/05/2031 5 BERLIN-CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

116256(R) 03/05/2031 5 BERLIN-CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

115519(R) 05/04/2031 16, 35,
41, 42

SOCIETATEA ACADEMICĂ DIN
ROMANIA

046669(2R) 31/05/2031 32, 33,
35

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L.

171844(R) 19/05/2031 16, 33,
35, 39

SC PRODAL 94 SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046887(2R) 14/05/2031 3, 5 4 Life Trademarks LLC CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

017379(3R) 13/06/2031 22, 26 KANEKA CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

171808(R) 07/09/2031 1, 2,
19, 20,
31

SC CILDRO PLYWOOD SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

123506(R) 10/06/2031 33 BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L.

007193(5R) 05/04/2031 1, 2, 3,
4, 5, 17

DOW SILICONES
CORPORATION

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

171662(2R) 29/04/2030 32 LUDOVIC BATA INTELLEMMI CONSULT SRL

125555(R) 28/07/2031 16, 32,
35, 39

SC ARTEZI SRL Cabinet Individual Santa
Valentina

119441(R) 15/03/2031 5, 35 DRAGODAN GHEORGHE

123507(R) 10/06/2031 33 BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L.

050683(2R) 03/04/2031 30 SC ROSTAR SA SC RODALL SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

118867(R) 27/07/2031 35 PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

118866(R) 27/07/2031 35 PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

121412(R) 04/05/2031 5 BERLIN CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

116060(R) 04/05/2031 5 BERLIN CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

120919(R) 04/05/2031 5 BERLIN CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

116185(R) 31/03/2031 32 OKF Corporation CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI

123257(R) 07/04/2031 44 TUDERICIU VLAD GEORGE SC INTELECT SRL

123256(R) 07/04/2031 44 TUDERICIU VLAD GEORGE SC INTELECT SRL

116368(R) 12/04/2031 25 SC SELGROS CASH & CARRY
SRL

115608(R) 12/04/2031 25 SC SELGROS CASH & CARRY
SRL

048360(2R) 18/09/2031 5 SUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LIMITED

S.C.P.I MILCEV BURBEA

046029(2R) 27/02/2031 5, 35,
39

SINDAN-PHARMA SRL ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

022627(3R) 14/03/2031 12 HYUNDAI MOTOR COMPANY ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

018822(3R) 09/04/2031 21, 34 BA GLASS ROMANIA S.A.

045211(2R) 06/03/2031 5 SC DIAMEDIX IMPEX SRL

117915(R) 11/10/2031 35, 37,
42

SC PROEX TOP SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

121654(R) 16/05/2031 25 S-KARP INC SRL

115782(R) 16/02/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN - CONSILIERE
IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

120020(R) 28/07/2031 30 SC HEIDI CHOCOLAT SA COSMOVICI SI ASOCIATII SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

115451(R) 28/03/2031 37, 39 SC CONPET SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116804(R) 14/07/2031 16, 28 SC ROBEN SRL

117484(R) 17/08/2031 16, 20,
21, 22,
24, 35,
43

SC SELGROS CASH & CARRY
SRL

048128(2R) 25/09/2031 16, 35,
39, 40

SC N&I MEDICAL
ADVERTISING SRL

ALACARTE IP SRL

119569(R) 22/03/2031 29, 30 PEPSICO INC A NORTH
CAROLINA CORPORATION

SC PETOSEVIC SRL

119564(R) 22/03/2031 29, 30 PEPSICO INC A NORTH
CAROLINA CORPORATION

SC PETOSEVIC SRL

046312(2R) 04/04/2031 29, 30,
32

MARS INCORPORATED PETOSEVIC SRL

046316(2R) 04/04/2031 29, 30 MARS INCORPORATED PETOSEVIC SRL

048417(2R) 23/03/2031 5, 31 MARS INCORPORATED PETOSEVIC SRL

046895(2R) 22/05/2031 5 OSI PHARMACEUTICALS LLC CABINET ENPORA

139419(R) 29/12/2030 45 BAROUL CONSTANTA

046205(2R) 19/04/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

141622(R) 06/04/2031 33 SC ZAREA SA SC RODALL SRL

116840(R) 10/06/2031 5 SC FITERMAN PHARMA SRL

046046(2R) 10/04/2031 6, 9,
10, 11,
17, 20

EMERSON ELECTRIC CO ROMINVENT S.A.

116276(R) 06/05/2031 8, 9,
16, 35,
41

SC DEPARTAMENTUL
LOGISTIC EVENT SRL

019055(3R) 27/05/2031 34 PT. Sumatra Tobacco Trading
Company

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

018832(3R) 27/05/2031 34 PT. Sumatra Tobacco Trading
Company

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

030760(3R) 27/05/2031 34 PT. Sumatra Tobacco Trading
Company

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

115822(R) 30/03/2031 16, 35,
41, 42

SC BIHOR MEDIA SRL INTELECT SRL

115823(R) 30/03/2031 16, 35,
41, 42

SC BIHOR MEDIA SRL INTELECT SRL

115990(R) 17/05/2031 16, 35,
41

SC VALMEDIA SRL BOGDAN ALECU

141132(R) 04/04/2031 35, 36,
37, 39,
40, 43

SC NIRO INVESTMENT SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123200(R) 05/04/2031 35, 36,
37, 39,
40, 41,
43, 45

SC NIRO INVESTMENT SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

171651(R) 14/02/2031 35, 41 SC MPI STRATEGICS SRL CABINET MARILENA
COMANESCU

046070(2R) 22/03/2031 29, 30 Kraft Foods Group Brands LLC PETOSEVIC SRL

124068(R) 06/04/2031 28 SC NORIEL IMPEX SRL

115678(R) 08/04/2031 35 SC LUMEA COPIILOR
TRADING SRL

ALACARTE IP SRL

116251(R) 19/04/2031 5 BERLIN-CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

131627(R) 18/10/2030 32, 35,
39

ROMAQUA GROUP S.A. S.C.P.I Milcev Burbea

130162(R) 20/04/2031 3, 5, 6,
7, 11,
16, 18,
19, 20,
21, 22,
31, 39,
41, 43,
44

PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

141299(R) 21/04/2031 35, 41,
43

SC KING CLUB SRL

131628(R) 18/10/2030 32, 35,
39

ROMAQUA GROUP S.A. S.C.P.I Milcev Burbea

116235(R) 18/05/2031 41, 42,
44

ASOCIATIA SOCIETATEA
DE NEURORADIOLOGIE
SI RADIOLOGIE
INTERVENTIONALA DIN
ROMANIA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

126574(R) 09/06/2031 33 SC COTNARI SA AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

113392(R) 04/10/2030 32, 33 SC PROSPER MOD SRL

142257(R) 26/07/2031 19, 35,
40

SC PARAFOC PROD SRL

117949(R) 29/07/2031 41, 45 SC PROXI GUARD SRL

117371(R) 07/10/2031 5 SC ANTIBIOTICE SA

115352(R) 01/03/2031 9, 35,
37, 40

INOVI SMART
TECHNOLOGIES SRL

APPELLO BRANDS SRL

117372(R) 07/10/2031 5 SC ANTIBIOTICE SA

050352(2R) 21/11/2031 5 SC ANTIBIOTICE SA

017910(3R) 09/05/2031 28 HASBRO INTERNATIONAL INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

012546(4R) 15/09/2031 5 Glaxo Group Limited ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

116126(R) 12/05/2031 39 COSMIN BOGDAN SPIRIDON

113830(R) 26/10/2030 31, 33,
35, 39

PDE PRINT RENT S.R.L.

117094(R) 21/06/2031 35, 43 SC RO COM CENTRAL SA

116979(R) 05/07/2031 31, 35 PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

116978(R) 05/07/2031 31, 35 PET PRODUCT S.R.L. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

116085(R) 18/04/2031 41 SCOALA ANDREI SAGUNA

141821(R) 08/04/2031 16, 35 GRAMA AURELIAN

047167(2R) 30/05/2031 37 SC PROFILUX SA

046703(2R) 08/06/2031 28 SC NORIEL IMPEX SRL

115607(R) 11/04/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMANIA SA

117711(R) 05/10/2031 41 SC DIRECT SPORT BET SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

118016(R) 05/10/2031 36 SC LOYALTY INSURANCE
BROKER SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL
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114375(R) 09/11/2030 41, 43 GEORGE REMES

117749(R) 03/10/2031 35, 41,
42, 43

DEVELOPMENT SERVICES
SYSTEM SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

116807(R) 08/03/2031 29, 35,
39, 40

SC MONDIAL IMPEX SRL Cabinet Individual Santa
Valentina

045027(2R) 15/01/2031 38, 41 HALLMARK CARDS
INCORPORATED

ROMINVENT S.A.

046898(2R) 24/01/2031 33, 35 INTERMARK S.R.L.

113831(R) 22/10/2030 25, 35 SC ANDORSA SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

049223(2R) 24/05/2031 16 SC NORIEL IMPEX SRL

115475(R) 01/04/2031 29, 32 SC PROLACTA SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

162574(R) 29/04/2031 3, 10,
35, 41,
44

PANAGIOTIS KESOUDIS AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL

131882(R) 05/09/2031 33 SC LA VIE SRL

115760(R) 30/03/2031 35 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

115759(R) 30/03/2031 35 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

115758(R) 30/03/2031 35 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

115757(R) 30/03/2031 35 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

046924(2R) 05/04/2031 16, 35,
39, 41,
42

CITY PUBLISHING SRL SC RODALL SRL

115756(R) 30/03/2031 35 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

143011(R) 04/03/2031 29, 30,
35

SC INTERMARK SRL

115755(R) 30/03/2031 35 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

113677(R) 25/11/2030 45 NEI FIRE SERVICES SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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116855(R) 09/05/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMANIA SA

120522(R) 16/03/2031 29, 30,
35

SC INTERMARK SRL

046416(2R) 10/04/2031 30, 35 SC INTERMARK SRL

143012(R) 04/03/2031 29, 30,
35

SC INTERMARK SRL

115704(R) 06/05/2031 31 SC AQUILA PART PROD COM
S.A.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

124110(R) 22/06/2031 35, 36,
41, 43,
45

SC PROFESSIONAL IMO
PARTNERS SA

118168(R) 30/11/2031 35 SC AGROMAS GRUP SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116962(R) 20/06/2031 6, 8, 35 SC ROCAST NORD SRL

115795(R) 20/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115804(R) 22/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

000499(6R) 18/09/2031 34 JAPAN TOBACCO INC RATZA & RATZA

115802(R) 22/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115801(R) 22/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
Sp.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115933(R) 05/04/2031 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

116009(R) 05/04/2031 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

116323(R) 16/05/2031 41 Frunzăreanu Andreea-Cristina

115800(R) 22/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

046965(2R) 22/05/2031 9, 10,
41, 42,
43, 44,
45

AGILENT TECHNOLOGIES,
INC.

ROMINVENT S.A.

115799(R) 22/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA
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115932(R) 04/04/2031 20, 35 SC NICOLTEX SRL

115791(R) 20/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115796(R) 20/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

169774(R) 08/08/2031 29 FABKA GROUP SRL

115803(R) 22/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

169773(R) 08/08/2031 29 FABKA GROUP SRL

115794(R) 20/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115792(R) 20/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

117492(R) 13/04/2031 8, 9,
11, 12,
14, 15,
16, 25,
28, 35,
41, 42

SC DANTE INTERNATIONAL
SA

119462(R) 09/05/2031 29, 30 SC ALMERA INTERNATIONAL
SRL

INTELLEXIS S.R.L.

115805(R) 22/04/2031 32, 35 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

114435(R) 07/12/2030 1, 35 SC PANETONE SRL CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

115798(R) 20/04/2031 29 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115797(R) 20/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115793(R) 20/04/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.p.k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

047756(2R) 30/08/2031 24, 35 ONCU GRUP KAGIT PLASTIK
VE MATBAACILIK SANAYI
TICARET ANONIM SIRKETI

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

045601(2R) 28/03/2031 6, 20 SC TELETIM SRL

007073(5R) 17/05/2031 5 Elanco US Inc.
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017642(3R) 05/02/2031 39, 43 SHERATON INTERNATIONAL
I.P., LLC

SC PETOSEVIC SRL

012331(4R) 06/05/2031 6, 7 FUJIKIN INCORPORATED ROMINVENT S.A.

012597(4R) 06/05/2031 6, 7, 9 FUJIKIN INCORPORATED ROMINVENT S.A.

048168(2R) 25/09/2031 38 INTELSAT LICENSE
HOLDINGS LLC

ROMINVENT S.A.

121266(R) 13/04/2031 9, 10,
42

BÎRGĂOANU EUGEN

116073(R) 26/04/2031 42 LIFE IS HARD S.A. DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

017273(3R) 29/04/2031 29 GIORGIFRED COMPANY CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

012261(4R) 10/03/2031 1 ROHM AND HAAS COMPANY

046523(2R) 20/04/2031 5, 38 LES LABORATOIRES SERVIER Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

047174(2R) 06/06/2031 5 MERCK SHARP & DOHME
CORP.

114701(R) 05/04/2031 5, 10,
44

PETRONELA ŞTEFĂNESCU

116102(R) 04/04/2031 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC B1 TV CHANNEL SRL MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

046852(2R) 08/06/2031 5 MSD INTERNATIONAL GMBH

047183(2R) 14/06/2031 5 ZOETIS SERVICES LLC PETOSEVIC S.R.L.

048134(2R) 19/09/2031 29, 30,
31, 32,
35, 39

FABKA GROUP SRL

115663(R) 01/04/2031 9, 42 ALDOTEX PRODUCTION SRL

049984(2R) 02/10/2031 32 OPUS ONE WINERY LLC ROMINVENT S.A.

116442(R) 01/04/2031 5 COSMOVICI PAUL

116443(R) 01/04/2031 5 COSMOVICI PAUL

141693(R) 01/04/2031 5 VIVA PHARMA DISTRIBUTION
SRL

SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL

156582(R) 01/04/2031 5 VECTOR PHARMA SRL COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL
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156581(R) 01/04/2031 5 VECTOR PHARMA SRL COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

118254(R) 15/09/2031 30 SC HEIDI CHOCOLAT SA COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

012174(4R) 06/05/2031 6, 7 FUJIKIN IRCORPORATED ROMINVENT S.A.

116528(R) 14/07/2031 35 SC MOBIL SERVICE SRL SC NOMENIUS SRL

142197(R) 27/07/2031 25, 35,
39

SC ALISON HAYES (ROMANIA)
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

116450(R) 01/06/2031 5, 29,
30, 31,
35

KALPO SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

119465(R) 29/07/2031 35, 36 SC CONCEPT REAL ESTATE
ADVISER SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

116703(R) 29/08/2031 16, 35 LIGHT SRL

119070(R) 21/09/2031 5 Lek farmacevtska druzba d.d. RATZA & RATZA SRL

119650(R) 30/09/2031 9, 38,
42

SC MOBILIS SRL

121652(R) 27/10/2031 3 SC PARS PRODUCTION
COMPANY SRL

129686(R) 27/09/2031 9 ADVANCE MAGAZINE
PUBLISHERS INC

Ratza si ratza SRL

048813(2R) 29/03/2031 9 SC TEHNOTON SA

045779(2R) 29/03/2031 9, 11 SC TEHNOTON SA

047205(2R) 29/03/2031 9, 11 SC TEHNOTON SA

051788(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

048599(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

048400(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046168(2R) 29/03/2031 1, 2, 17 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL
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046171(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046176(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

047652(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046169(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046177(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046174(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046173(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046170(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046175(2R) 29/03/2031 2 KOBER SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

115088(R) 04/07/2031 35 FORZA ROSSA HOLDING
LIMITED

141343(R) 04/03/2031 3 SANDULACHE VASILE IONUT

049840(2R) 17/10/2031 5 PFIZER CONSUMER
HEALTHCARE GmbH

ZMP Intellectual Property SRL

113739(R) 02/11/2030 11 CHAFFOTEAUX SAS CABINET DOINA TULUCA

117213(R) 22/06/2031 5, 10 SC TOFAM-PREST SRL SC HARCOV API SRL

115899(R) 25/05/2031 45 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA SISTEM
INTEGRAT DE GESTIONARE A
DESEURILOR JUDETUL ARAD

117179(R) 23/06/2031 37 SC FAST & ECO OIL CHANGE
SRL

INTEGRATOR CONSULTING
SRL

119820(R) 24/05/2031 43 SC TRAVELAND SRL
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124385(R) 09/06/2031 32, 35 SC DESERTA SRL CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA
JEFLEA

131426(R) 09/06/2031 32, 35 SC DESERTA SRL CABINET PI SIMONA JEFLEA

118369(R) 09/06/2031 9, 35,
38, 42

SC INITIATIVE MEDIA SA S.C.P.I MILCEV BURBEA

117989(R) 09/06/2031 9, 35,
38, 42

SC INITIATIVE MEDIA SA S.C.P.I MILCEV BURBEA

120018(R) 21/06/2031 30 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

117093(R) 21/06/2031 35, 43 SC RO COM CENTRAL SA

124506(R) 27/06/2031 16, 18,
25, 29,
30, 33,
35, 43

GHEORGHE MARIUS
VERDESI

021437(3R) 01/08/2031 25 S.C. "CATEX" S.A. WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

118070(R) 28/06/2031 41 FEDERATIA ROMANA DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

INTELLEMMI CONSULT SRL

116778(R) 25/07/2031 35, 37,
39, 40

SC ROMTRAILER SERVICE
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

142168(R) 16/05/2031 29 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

132092(R) 13/05/2031 16, 21 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

141755(R) 04/05/2031 29, 30,
31

SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

117723(R) 11/07/2031 11, 35 ELGUDZA SAPIASHVILI DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

116916(R) 02/05/2031 35, 36,
41

PRIMARIA MUNICIPIULUI
BISTRITA

123644(R) 20/04/2031 33, 35 SC AMIGO SRL

117378(R) 11/07/2031 11, 35 ELGUDZA SAPIASHVILI DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL
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115786(R) 15/04/2031 41 RADU CARMEN AURELIA

126679(R) 15/04/2031 39 SC TOURDESIGN SRL

118519(R) 14/04/2031 35 SC NOVARTIS SRL SC INTELECT SRL

154314(R) 16/03/2031 39, 41,
43, 44

SC MUNTELE MARE INVEST
SRL

116552(R) 06/05/2031 5 JOINT-STOCK COMPANY
OLAINFARM

PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

045826(2R) 06/04/2031 6 SC ROLLOTEC SRL

116274(R) 10/05/2031 25, 35,
39

SC SATURN IMPORT-EXPORT
SRL

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA

115655(R) 31/03/2031 6, 37 SC STABIL SRL Cabinet Individual Claudiu
Feraru

115112(R) 17/02/2031 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

117114(R) 17/02/2031 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

115111(R) 17/02/2031 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

117113(R) 17/02/2031 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

117112(R) 17/02/2031 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

115110(R) 17/02/2031 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

115109(R) 17/02/2031 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

115108(R) 17/02/2031 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA – AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.

119057(R) 22/08/2031 25 VACLAV HRBEK BODY HF CABINET M OPROIU SRL
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116753(R) 16/05/2031 11, 35,
42

VACLAV HRBEK BODY HF CABINET M OPROIU SRL

116123(R) 29/04/2031 35, 42 SC PRIMAVERA DESIGN SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

007080(5R) 17/05/2031 3 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

171889(R) 28/07/2031 30 SC HEIDI CHOCOLAT SA COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

123424(R) 06/04/2031 5, 35 SC WALMARK ROMANIA SRL SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL

IG 00008(2R) 10/04/2031 32 ASOCIATIA DE PRODUCATORI
ROMAQUA GROUP

IG 00009(2R) 10/04/2031 32 ASOCIATIA DE PRODUCATORI
ROMAQUA GROUP

116023(R) 20/06/2031 43 SC PALMIRA SERVIMPEX SRL CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

007171(5R) 09/06/2031 6 TUCKER FASTENERS
LIMITED

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

172096(R) 08/07/2031 7, 8,
31, 35,
44

SC DEDEMAN SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

106621(R) 27/08/2029 3, 5, 44 SC HYGEA SRL SC INTELECT SRL

002489(3R) 19/05/2031 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA

018204(3R) 06/03/2031 16 DIAGEO IRELAND RATZA & RATZA SRL

002488(3R) 19/05/2031 5 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

045489(2R) 25/04/2031 3 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

ALACARTE IP SRL

002588A(5R) 08/09/2031 3 Kao Kabushiki Kaisha (also
trading as Kao Corporation)

RATZA SI RATZA SRL

046803(2R) 28/05/2031 3 The Procter & Gamble Company RATZA & RATZA SRL

046699(2R) 04/06/2031 34 JT INTERNATIONAL SA RATZA & RATZA

116969(R) 04/07/2031 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

117188(R) 07/07/2031 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

116970(R) 07/07/2031 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI SI ASOCIATII SRL
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117311(R) 10/10/2031 29, 31,
35

BRATIA PEPECH OOD ALACARTE IP SRL

114858(R) 23/12/2030 28 SC NORIEL IMPEX SRL

139342(R) 12/07/2031 28 NORIEL IMPEX SRL

012468(4R) 29/04/2031 1 CELANESE INTERNATIONAL
CORPORATION

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

115095(R) 26/04/2031 16, 45 GABRIEL - LUCIAN GHERASIM

115340(R) 02/03/2031 5 E.I. DU PONT DE NEMOURS
AND COMPANY

PETOSEVIC SRL

115122(R) 08/03/2031 17 VEKA AG INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

128472(R) 05/05/2031 3, 5, 35 SC JUST MASTER ACTIVITIES
SRL

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120638(R) 04/10/2031 3, 5,
14, 20,
21, 35

SC JUST MASTER ACTIVITIES
SRL

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

116125(R) 12/05/2031 14, 35 SC JUST MASTER ACTIVITIES
SRL

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

048807(2R) 07/05/2031 33, 39 SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA CABINET N.D. GAVRIL SRL

046281(2R) 07/05/2031 31, 32,
33, 35,
39, 42,
43, 44,
45

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA CABINET N.D. GAVRIL SRL

046280(2R) 07/05/2031 31, 32,
33, 35,
39, 42,
43, 44,
45

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA CABINET N.D. GAVRIL SRL

047043(2R) 07/05/2031 9, 31,
35, 39,
42, 43,
44

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA CABINET N.D. GAVRIL SRL

048806(2R) 07/05/2031 33, 39 SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA CABINET N.D. GAVRIL SRL

046215(2R) 07/05/2031 31, 32,
33, 35,
39, 42,
43, 44,
45

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA CABINET N.D. GAVRIL SRL

051578(2R) 07/05/2031 32 SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA CABINET N.D. GAVRIL SRL
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(116) (186) (511) (732) (740)

048808(2R) 07/05/2031 33, 39 SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA CABINET N.D. GAVRIL SRL

118250(R) 31/08/2031 9, 11,
35, 38

SC ELVON ELECTRIC SRL

132664(R) 27/09/2031 16, 35,
38, 40,
41

SC AGRO TV NETWORK SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

046882(2R) 14/05/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
Sp.k.

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

117902(R) 30/09/2031 33, 35 SC AMIGO SRL

117903(R) 30/09/2031 33, 35 SC AMIGO SRL

118335(R) 20/10/2031 31 SC ALBATROS GOLD SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

049188(2R) 16/07/2031 30 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
Sp.k.

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

118336(R) 20/10/2031 29, 31 SC ALBATROS GOLD SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

117919(R) 16/11/2031 14, 18,
25, 35,
42

SC CLEMAT DESIGN SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

047220(2R) 25/05/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
Sp.k.

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

117645(R) 08/12/2031 16, 35,
41

ASOCIATIA MAREA LOJA
NATIONALA DIN ROMANIA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

117340(R) 12/09/2031 11, 35,
37, 38,
39, 41

SC SECPRAL PRO INSTALATII
SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

046553(2R) 25/04/2031 34 HOLT ' S COMPANY CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

117341(R) 12/09/2031 11, 35,
37, 38,
39, 41

SC SECPRAL PRO INSTALATII
SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

1144



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

117137(R) 09/09/2031 30 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

117851(R) 07/09/2031 30 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

121290(R) 04/05/2031 30 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

120017(R) 21/06/2031 32 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

141610(R) 20/07/2031 35 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

114043(R) 01/11/2030 2, 29,
35, 39

DR. OETKER RO SRL ROMINVENT S.A.

120006(R) 01/11/2030 2, 29,
35, 39

DR. OETKER RO SRL ROMINVENT S.A.

126008(R) 26/09/2031 5 SC HERBAGETICA SRL

115863(R) 07/04/2031 36, 37,
41

MAURER IMOBILIARE SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

115946(R) 21/04/2031 9 IONIŢĂ MIHAIL-EUGEN VOX LEGIS CONSULT S.R.L.

017614(3R) 16/11/2030 5, 30 MERISANT COMPANY 2 SARL ROMINVENT S.A.

116631(R) 06/07/2031 30, 35 SC CRISTIAN IMPEX SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

051483(2R) 26/04/2031 5 SC BIOFARM SA

127872(R) 05/07/2031 35 SC SISTEME DE
MANAGEMENT PEGAS SRL

PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

112798(R) 19/10/2030 35, 38 MIRABELA ELENA GAGIU

117159(R) 28/06/2031 33 DIAGEO BRANDS B.V. RATZA & RATZA SRL

117158(R) 28/06/2031 33 DIAGEO BRANDS B.V. RATZA & RATZA SRL

166536(R) 15/06/2031 29 DANIEL NICOLAE WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.

118910(R) 09/06/2031 35 SC LOOK AHEAD SRL
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050439(2R) 22/10/2031 45 SC GLOBAL SECURITY
SISTEM SA

150008(R) 09/03/2031 3, 35 SC ANELLO EUROTRADE SRL

115696(R) 07/02/2031 16, 35,
41

JOZSEF LEVENTE KERTESZ ACTA MARQUE - AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

115767(R) 06/04/2031 16, 35,
41, 42

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU

111522(R) 05/02/2030 35 SAID OMAR

117402(R) 06/10/2031 3 FICOSOTA SYNTEZ OOD ADRIAN ROSETI

117702(R) 21/04/2031 5 BE WELL PHARMA SRL RATZA & RATZA SRL

123081(R) 25/08/2031 25, 35 SC KNOX GROUP SRL ACTA MARQUE - AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046929(2R) 29/03/2031 1, 35 SC PANETONE SRL CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

022781(3R) 20/06/2031 3 CCS, CLEAN CHEMICAL
SWEDEN AB

CABINET ENPORA

117252(R) 04/04/2031 9 TEHNOLOGISTIC SRL SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL

018060(3R) 19/06/2031 30 Intercontinental Great Brands
LLC

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.

115824(R) 06/04/2031 5, 35 SC WALMARK ROMANIA SRL SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL

115385(R) 04/04/2031 35, 36,
37, 39,
42, 45

SC INTERSERVICES SA

019255(3R) 24/07/2031 3, 5, 6,
16, 18,
20, 21,
28, 31

MARS INCORPORATED SC PETOSEVIC SRL
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 01317 19/02/2021 Snykars IOAN ISTRATE, BLD.

LUCIAN BLAGA
NR. 32, JUDETUL
ALBA, SEBEŞ, ALBA,
ROMANIA

M 2021 01696 04/03/2021 Găinușa Veselă EDRONIK PUI S.R.L.,
STRADA HAITĂU NR.
1K, ORAS LUDUȘ,
JUDEȚUL MUREȘ,
LUDUȘ, MUREȘ,
ROMANIA

M 2019 05643 01/08/2019 167381 NAKED GLORY FREE
OF MEAT. FULL OF
TASTE!

Kerry Luxembourg
S.à.r.l., 17 RUE
ANTOINE JANS,
LUXEMBOURG,
LUXEMBURG

M 2021 03712 11/05/2021 Le Grand Chef KLAUSENBURG
FOOD SRL, STR.
COL. FAGET NR.16,
JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

M 2021 02192 17/03/2021 PETROM Auchan OMV PETROM S.A.,
STR. CORALILOR
NR. 22, PETROM
CITY, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013329,
ROMANIA

M 2020 07476 19/10/2020 ENGINEERING
AWESOME BRANDS

REC-STOP-PLAY
ADVERTISING SRL,
ALEEA BARAJUL
CUCUTENI NR. 6,
BL. M6A, SC. B, ET.
4, AP. 37, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 02188 17/03/2021 Schneider COOKING MENAROM S.R.L.,
STR. REPUBLICII, NR.
106, JUD. VRANCEA,
ADJUD, VRANCEA,
ROMANIA

M 2015 03307 14/05/2015 AVANTGARDEN SC MAURER &
KASPER CONSTRUCT
SRL, STR.
STEJERIŞULUI NR.
17, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
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M 2021 04214 27/05/2021 MoldAvia S.C. FERMA AVICOLĂ

ȘERBAN S.R.L.,
PRINCIPALA,
NR. 25, SEDIUL
GRUP ȘERBAN,
BOGDĂNEȘTI, SAT
FILIPEȘTI, 607071,
BACĂU, ROMANIA

M 2021 02191 17/03/2021 Schneider tools MENAROM S.R.L.,
STR. REPUBLICII
NR. 106, JUDETUL
VRANCEA, ADJUD,
VRANCEA, ROMANIA

M 2020 08171 11/11/2020 Origins Garden ARABUSTA CAFE
SRL, STR. GENERAL
GHEORGHE
MAGHERU NR. 22,
AP.1, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2021 01852 09/03/2021 HATZ CHIPS AND
WINGS

UNIREA MIXT SRL,
STR. CUZA VODĂ,
PARTER, BLOC D9,
JUD. IAŞI, PAŞCANI,
IAȘI, ROMANIA

M 2021 01849 09/03/2021 HATZ AURELIAN ŞTEFAN,
SOS. PANTELIMON
NR. 248-250, BL.
59-60, SC. A, ET.
2, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2020 03370 / SC NOMENIUS SRL WHITEDECOR SRL 20 - Paturi, dulapuri (mobilier), mese de toaletă
cu oglinzi formate din trei părți, măsuțe de
toaletă, șifoniere, noptiere, comode, saltele,
canapele, mese de bucătărie, birouri, mese
pentru birouri, scaune de conferință, scaune de
birou, fotolii, dulapuri pentru pantofi

20 - modificată

M 2020 04038 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

INDUSTRY-STEEL-CORP
S.R.L.

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. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35 - Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
vânzare cu ridicată în legătură cu articole de
feronerie, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu articole de feronerie, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul și ridicata de
articole de feronerie, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor în legătură cu
articole de feronerie, furnizarea unui catalog
online cu informații despre articole de feronerie,
servicii de intermediere comercială privind
articole de feronerie, servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de produse

6 -
neschimbată
35 - modificată
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cu ridicata și amănuntul referitoare la articole
de feronerie, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri publicitare pentru
articole de feronerie, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de articole
de feronerie, 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.

M 2020 05041 / CHEMICAL COMPANY SA 3 - Produse de toaletă, preparate pentru
curățare și odorizante, 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 - Produse și articole sanitare pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse
igienice pentru medicină, dezinfectante.

1 - ștearsă
3 -
neschimbată
5 -
neschimbată

M 2020 05706 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API

VIA VITICOLA SRL 33 - Vinuri provenind din Republica Moldova. 33 - modificată

M 2020 06363 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

ARPAD-ANTON DECSEI 9 - Aparate şi instrumente pentru acumularea
şi stocarea curentului electric pentru ţigări
electronice, baterii pentru țigări electronice,
încărcătoare USB pentru țigările electronice,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
software pentru țigări electronice, software de
sistem și de suport de sistem și firmware pentru
țigări electronice, firmware și software pentru
țigări electronice.

9 - modificată
16 - modificată
25 -
neschimbată
34 -
neschimbată
35 - modificată
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16 - Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, 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 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. ,
publicații tipărite, în legătură cu țigări electronice
și accesorii pentru acestea, precum și în
legătură cu produsele din clasele 25 și 34
25 - Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
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
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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, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, toate acestea în
legătură cu țigări electronice și accesorii pentru
acestea, precum și în legătură cu produsele din
clasele 25 și 34.

M 2020 08889 / INTELLEMMI CONSULT SRL CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

9 - publicatii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicatii
electronice descărcabile, publicatii care pot fi
descărcate, publicatii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicatii 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 (tipărituri), publicaţii de

9 - modificată
16 -
neschimbată
35 -
neschimbată
38 -
neschimbată
41 -
neschimbată
42 - modificată
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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
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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,
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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
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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,
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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
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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
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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
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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

1166



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

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
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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 si inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie, sisteme de
televiziune prin cablu si fibră optică, 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
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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, construirea unei platforme de
internet pentru promovare produse si 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
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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
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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, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date,
fişiere, aplicaţii si informaţii computerizate,
creare, programare, proiectare întreţinere si
actualizare de pagini web, închiriere de aplicaţii
informaţii, crearea de aplicaţii informatice,
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 2021 00273 / PRO BST IT S.R.L. 9 - Software, software descărcabil, software
descărcabil pentru computere, software
pentru servicii de e-commerce și e-payment,
software pentru facilitarea tranzacțiilor, software
pentru facilitarea și gestionarea tranzacțiilor
care implică plăți prin mijloace electronice,
software pentru procesarea plăților prin
mijloace electronice, software pentru crearea
și gestionarea platformelor de rezervări
online, software pentru crearea și gestionarea
platformelor de rezervări online pentru furnizorii
de servicii de înfrumusețare și sănătate și spa.,
toate bunurile de mai sus în legătură cu crearea

9 - modificată
35 -
neschimbată
36 -
neschimbată
42 - modificată
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și gestionarea platformelor de rezervări online
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare
și sănătate și spa și prestarea serviciilor de e-
commerce și e-payment pentru furnizorii de
servicii de înfrumusețare și sănătate și spa.
35 - Servicii de marketing, servicii de marketing
pentru bunuri și servicii oferite de terți, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii administrative și conexe privind
realizarea de rezervări, servicii de memorare
și notificare privind rezervările, confirmare
rezervări efectuate în favoarea unor terți, servicii
de consultanță și asistență în afaceri, servicii
de administrare a afacerilor în legătură cu
realizarea și gestionarea rezervărilor efectuate
la furnizorii de servicii de înfrumusețare și
sănătate și spa, administrarea serviciilor oferite
în baza cardurilor de loialitate, organizarea,
operarea și administrarea programelor
de loialitate, recompensare și stimulare a
consumatorilor, servicii de consultanță, asistență
și informare în legătură cu serviciile de mai sus.
36 - Emiterea de cupoane valorice sub forma
de vouchere cadou pentru programări online,
servicii de procesare a plății prin intermediul
voucherelor pentru programări online, emiterea
de cupoane valorice și cupoane de reducere
care pot fi utilizate pentru plata de bunuri și
servicii de înfrumusețare și sănătate și spa,
emiterea de cupoane valorice si cupoane
de reducere care pot fi utilizate în cadrul
programelor de fidelitate pentru consumatori,
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emiterea și procesarea de cupoane valorice
care pot fi utilizate pentru achizitionarea de de
bunuri si servicii de infrumusetare si sanatate si
spa.
42 - Software ca serviciu (saas), design,
mentenanță, închiriere și updatare software,
construirea și gestionarea unei platforme
de internet pentru comerțul electronic,
furnizarea folosinței temporare de software
nedescarcabil pentru procesarea plăților
electronice, dezvoltare software, programare
si implementare, furnizare software în cadrul
unei rețele globale de computere, servicii de
consultanță și asistență în legătură cu toate
tipurile de servicii menționate anterior., toate
bunurile de mai sus în legătură cu crearea și
gestionarea platformelor de rezervări online
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare
și sănătate și spa și prestarea serviciilor de e-
commerce și e-payment pentru furnizorii de
servicii de înfrumusețare și sănătate și spa.

M 2021 00388 / PRO BST IT SRL 9 - Software pentru facilitarea și gestionarea
tranzacțiilor care implică plăți prin mijloace
electronice pentru programări online, software
pentru procesarea plăților prin mijloace
electronice pentru servicii de înfrumusețare
și sănătate și spa, software pentru crearea
și gestionarea platformelor de programări
online, software pentru crearea și gestionarea
platformelor de programări online pentru
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa., toate bunurile de mai sus în legătură

9 - modificată
35 -
neschimbată
36 -
neschimbată
42 - modificată
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cu crearea și gestionarea platformelor de
rezervări online pentru furnizorii de servicii de
înfrumusețare și sănătate și spa și prestarea
serviciilor de e-commerce și e-payment pentru
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa.
35 - Servicii de marketing si publicitate pentru
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa, servicii administrative și conexe privind
realizarea de programări, inclusiv programări
online, servicii de memorare și notificare privind
programările, confirmare programări efectuate
în favoarea unor terți, servicii de administrare
a afacerilor în legătură cu realizarea și
gestionarea programărilor efectuate la furnizorii
de servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa, organizarea, operarea și administrarea
programelor de loialitate, recompensare și
stimulare a consumatorilor de servicii de
înfrumusețare și sănătate și spa precum și a
cardurilor de loilalitate pentru aceștia, furnizare
de spatiu de reclama pe site-uri web pentru
promovarea bunurilor si serviciilor pentru servicii
de înfrumusețare și sănătate și spa.
36 - Emiterea de cupoane valorice sub forma
de vouchere cadou pentru programări online,
servicii de procesare a plății prin intermediul
voucherelor pentru programări online, emiterea
de cupoane valorice și cupoane de reducere
care pot fi utilizate pentru plata de bunuri și
servicii de înfrumusețare și sănătate și spa,
emiterea de cupoane valorice si cupoane
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de reducere care pot fi utilizate în cadrul
programelor de fidelitate pentru consumatori,
emiterea și procesarea de cupoane valorice
care pot fi utilizate pentru achizitionarea de de
bunuri si servicii de infrumusetare si sanatate si
spa.
42 - Construirea și gestionarea unei platforme
de internet pentru comerțul electronic, software
ca serviciu pentru crearea și gestionarea
programărilor online, software ca serviciu pentru
crearea și gestionarea programărilor online
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare
și sănătate și spa, software ca serviciu pentru
crearea și gestionarea programărilor și activității
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare și
sănătate și spa, furnizarea folosinței temporare
de software nedescarcabil pentru procesarea
plăților electronice pentru programărilor online,
găzduirea portalurilor web pentru crearea și
gestionarea programărilor online., toate bunurile
de mai sus în legătură cu crearea și gestionarea
platformelor de rezervări online pentru furnizorii
de servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa și prestarea serviciilor de e-commerce
și e-payment pentru furnizorii de servicii de
înfrumusețare și sănătate și spa.

M 2021 01031 / ROMPATENT DESIGN SRL KLINTENSIV S.R.L. 5 - Dezinfectanti, şerveţele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, antiseptice, dezinfectante
pentru instrumente medicale, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante folosite
pentru igienă, fitile de sulf (dezinfectante),

5 - modificată
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dezinfectante chimice pentru wc-uri, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanţe dezinfectante impregnate în
şerveţele, produse dezinfectante de uz menajer,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanti pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanti
pentru instrumente şi aparate medicale, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
alcool pentru scopuri farmaceutice, bumbac
antiseptic, peroxid de hidrogen pentru scopuri
medicale, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
alcool medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

M 2021 01036 / SC ROMPATENT DESIGN SRL KLINTENSIV S.R.L. 5 - Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate în
şerveţele, produse dezinfectante de uz menajer,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri

5 -
neschimbată
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şi detergenţi medicinali, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanti pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanti
pentru instrumente şi aparate medicale, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
alcool pentru scopuri farmaceutice, bumbac
antiseptic, peroxid de hidrogen pentru scopuri
medicale, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
alcool medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene, şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

M 2021 01436 / TESCOMAK SRL 8 - Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şiînvăţare, 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,

8 -
neschimbată
9 -
neschimbată
11 -
neschimbată
38 -
neschimbată
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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.
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.
38 - Servicii de telecomunicaţii.

M 2021 02353 / INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

ARAMIS INVEST SRL 39 - depozitare de bagaje, livrarea ziarelor /
livrarea de ziare, închirierea clopotelor de
scufundare, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), depozitarea de bunuri,
servicii de transport pentru tururile de vizitarea
obiectivelor turistice, împachetarea bunurilor,
niciunul dintre serviciile menţionate anterior
nu se referă şi nu au legătură cu gestionarea
fluxului de trafic feroviar prin reţele şi tehnologii
de comunicaţii avansate.

39 - modificată
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declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2001 02522 047044 35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, postarea
de afișe publicitarare, servicii de agenție de informații
comerciale, compilarea de informații în baze de
date computerizate, managementul computerizat al
fișierelor, demonstrații cu produse, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție de
import-export, studii de marketing, cercetare de
marketing, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), relații publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate radio,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, transcrierea comunicărilor (funcții
de birou), actualizarea materialelor de publicitate,
procesarea cuvintelor.

M 2007 04153 085968 35 - Publicitate, recrutare şi selectare de personal,
consultanţă privind resursele umane, management de
afaceri, administrarea afacerilor.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea de mărfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de agenție de
transport [expediere (am.)]/servicii de agenție de
transport mărfuri, servicii de broker de transport,
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furnizarea de informații despre transport, servicii de
transportator (expeditor de mărfuri), transport de
mărfuri, transport, furnizarea de informații cu privire
la serviciile de depozitare, rezervări de transport,
furnizarea de informații despre trafic.

M 2007 04154 085980 35 - Publicitate, recrutare şi selectare de personal,
consultanţă privind resursele umane, management de
afaceri, administrarea afacerilor.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea de mărfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de agenție de
transport [expediere (Am.)]/servicii de agenție de
transport, servicii de broker de transport, furnizarea
de informații despre transport, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
transport, furnizarea de informații cu privire la
serviciile de depozitare, rezervări de transport,
furnizarea de informații despre trafic.

M 2007 04155 089884 35 - Publicitate, recrutare şi selectare de personal,
consultanţă privind resursele umane, management de
afaceri, administrarea afacerilor.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de agenție de
transport [expediere (Am.)]/servicii de agenție de
transport, servicii de broker de transport, furnizarea
de informații despre transport, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
transport, furnizarea de informații cu privire la
serviciile de depozitare, rezervări de transport,
furnizarea de informații despre trafic.

M 2007 04156 085998 42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
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servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare.

M 2008 01471 093005 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și susținerea conferințelor.
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, proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare.

M 2008 01472 093006 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și susținerea conferințelor.
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, proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare.

M 2008 01473 094268 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărie, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, 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, distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
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maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare, programe
de calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de navigație prin
satelit.
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, proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare.

M 2010 02927 108438 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,
bacon (slănină), caltaboș cu sânge/cârnați cu sânge,
mezeluri, crochete, grăsimi comestibile, substanțe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile, vânat,
nu viu, șuncă, untură, pate de ficat/pastă de ficat,
ficat, carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, porc, păsări de curte,
nu vii, cărnuri sărate, cârnați, cârnați în aluat, seu
alimentar, burtă.

M 2010 02934 108076 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, alcaloizi de uz medical, preparate
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chimice de uz medical și farmaceutic, țesuturi
farmaceutice și chirurgicale, comprese, conductori
chimici pentru electrozi de electrocardiograme,
cloroform, alumină, aminoacizi pentru scopuri
medicale, produse anticriptogamice, abrazivi de
uz dentar, acizi pentru uz farmaceutic, produse
farmaceutice contra degerăturilor, diastaze de
uz medical, tifon pentru pansamente, produse
radioactive de uz medical, soluții pentru lentile
de contact, preparate de curățare a lentilelor de
contact, preparate albuminoase de uz medical,
bandaje scapulare de uz chirurgical, loțiuni de uz
medical, de uz farmaceutic și veterinar, articole
antimigrenoase, produse antihemoroidale, produse
chimico-farmaceutice, balsamuride uz medical,
brățări de uz medical, calmante, reactivi chimici,
medicamente de uz dentar, veterinar și pentru
medicina umană, casete de uz farmaceutic, benzi
adezive pentru uz medical, preparate biologice de
uz medical, pilule de uz farmaceutic, detergenți
de uz medical, infuzii medicinale, unguente de
uz farmaceutic, cauciuc de uz dentar, absorbante
pentru uz medical, produse pentru purificarea
aerului, preparate chimice de uz medical, produse
sicative de uz medical, alcooluri medicinale, aldehide
de uz farmaceutic, aliaje din metale prețioase de
uz dentar, produse caustice de uz farmaceutic,
anestezice, analgezice, antibiotice, antiseptice din
bumbac, bandaje pentru pansaj, bandaje igienice,
produse de uz medical pentru îngrijirea gurii,
produse contraceptive chimice, produse vezicante,
plasturi și solvenți pentru îndepărtarea plasturilor,
oxigen de uz medical, pastile de uz farmaceutic,
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substanțe cu acțiune în bolile de nervi, hârtie pentru
cataplasme cu muștar, săruri de uz medical, sedative,
spermă pentru inseminare artificială, seruri, culturi
de microorganisme de uz medical, cultură pentru
bacteriologie, șervețele, celuloză de uz farmaceutic,
produse de sterilizare, pansamente de uz chirurgical,
articole pentru pansamente, adezivi pentru proteze
dentare, tincturi de uz medical, tonice (medicamente),
vaccinuri, preparate cu vitamine, hormoni de uz
medical, medicamente pentru medicină umană, de
uz dentar, de uz veterinar, medicamente lichide,
dezinfectante folosite pentru igienă, reactivi chimici
de uz medical sau veterinar, capsule pentru
medicamente, porțelan pentru proteze dentare,
substanțe radiologice de contrast de uz medical,
plasmă sanguină, sânge de uz medical, produse de
uz medical pentru diagnosticare, preparate chimice
pentru diagnosticarea sarcinii, produse antiparazitare,
biocide.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru sutură, aparatură
pentru ecaluarea şi examinarea diagnosticilor.
35 - Prezentarea produselor prin toate mijloace de
comunicare pentru vânzare cu amănuntul, publicitate,
comercializare on-line a produselor, organizarea de
expoziţii în scop publicitar.

M 2010 08882 114512 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,
bacon (slănină), caltaboș cu sânge/cârnați cu sânge,
mezeluri, crochete, grăsimi comestibile, substanțe
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grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile, vânat,
nu viu, șuncă, untură, pate de ficat/pastă de ficat,
ficat, carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, porc, păsări de curte,
nu vii, cărnuri sărate, cârnați, cârnați în aluat, seu
alimentar, burtă.

M 2011 04815 116986 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, uleiuri şi
grăsimi comestibile, bacon (slănină), caltaboș cu
sânge/cârnați cu sânge, mezeluri, crochete, grăsimi
comestibile, substanțe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, vânat, nu viu, șuncă, untură,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, carne, piftie din
carne, extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, porc, păsări de curte, nu vii, cărnuri sărate,
cârnați, cârnați în aluat, seu alimentar, burtă.

M 2013 04752 130596 9 - Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, închirierea
spațiului publicitar.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii, servicii de agenție de
transport [expediere (Am.)]/servicii de agenție de
transport, servicii de broker de transport, furnizarea
de informații despre transport, logistica transporturilor,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, transport, furnizarea de
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informații cu privire la serviciile de depozitare,
rezervări de transport, furnizarea de informații despre
trafic.
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, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de software
pentru calculatoare, software ca serviciu (Saas).

M 2014 05438 134944 35 - Publicitate şi realizarea de reclame inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare, afaceri
imobiliare, consultanţă imobiliară.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
supravegherea construcției de clădiri, etanșarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), construirea
de magazine și gherete pentru târguri, curățarea
clădirilor (interior), curățarea clădirilor (suprafața
exterioară), construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții, zidărie,
vopsirea sau repararea semnelor/indicatoarelor,
vopsire, interioară și exterioară, tencuire, lucrări de
instalație de apă și canal, furnizarea nformațiilor
legate de reparații, construcția și repararea
depozitelor.

M 2017 02076 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui site
web, furnizarea unei piețe comerciale online pentru
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cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri, servicii
de intermediere comercială, închirierea spațiului
publicitar.
38 - Telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii, servicii de agenție de
transport [expediere (Am.)]/servicii de agenție de
transport, servicii de broker de transport, furnizarea
de informații despre transport, logistica transporturilor,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, transport, furnizarea de
informații cu privire la serviciile de depozitare,
rezervări de transport, furnizarea de informații despre
trafic, închirierea sistemelor de navigație.
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, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de software
pentru calculatoare, software ca serviciu (Saas).

M 2018 01171 155900 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
furnizarea de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații de contact comerciale
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și de afaceri, servicii de intermediere comercială,
închirierea spațiului publicitar.
38 - Telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online.
39 - Transport.
42 - Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

M 2018 02538 157063 16 - Hârtie, carton, 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 învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, clişee, saci de gunoi din hârtie sau plastic,
folie din plastic pentru împachetat.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte
flexibile nemetalice, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură) din cauciuc sau plastic, folii
din plastic, altele decât pentru împachetat.

M 2018 06164 159369 35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, 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), asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
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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 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, 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, 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
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concepte publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, servicii de registru de cadouri, servicii de
agenție de import-export, managementul interimar
al afacerii, 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, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, 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, 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, servicii de fotocopiere, închirierea mașinilor
de fotocopiere, perentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, serivicii 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,
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relații publice, publicarea de texte publicitare,
oct închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
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, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public țintă,
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.

M 2019 03455 163586 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.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui site
web, servicii de agenție de informații comerciale,
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, urnizarea 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, demonstrații cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, 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, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, 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 în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă
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în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
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, publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, 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, sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public țintă, servicii de
telemarketing, publicitate prin televiziune, transcrierea
comunicărilor [funcții de birou], actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate, actualizarea
și menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.

M 2019 05419 165458 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, ţevi, tuburi și furtunuri
flexibile, nu din metal, materiale de izolare fonică,
materiale izolatoare, folii din plastic, altele decât
pentru împachetat.
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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,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice.

M 2019 08906 168035 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, pastă de ardei conservată,
albumină pentru uz culinar, lapte, de albumină/
proteine din lapte, alginați pentru uz culinar, lapte de
migdale pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman, anșoa,
nu viu, măduvă de animale alimentară, 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, caltaboș
cu sânge/cârnați cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/bulion,
concentrate de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi,
unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă, de cocos
alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte de nucă de
cocos pentru uz culinar, băuturi pe bază de lapte
de nucă de cocos, computuri, lapte condensat,
crenvurști prăjiți în aluat pe băț (corn dogs), chiftele
din brânză de vaci, compot de merișoare, raci, nu
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vii, smântână (produse lactate), crochete, crustacee,
nu vii fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, escamoles (larve de furnici comestibile,
gătite), ulei de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conținut de grăsimi pentru feliile de
pâine, grăsimi comestibile, substanțe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri de pește,
pește, nu viu, pește, conservat, pește, la conservă,
hrană pentru pești pentru consum uman, spumă de
pește, icre de pește, preparate, produse alimentare
pe bază de pește, nuci condimentate, carne uscată
prin înghețare/carne liofilizată, legume uscate prin
înghețare/legume liofilizate, fructe, conservate, fructe,
înăbușite, jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate
de fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem de
ghimber, guacamole (piure de avocado), șuncă,
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurști pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi
(fel de mâncare pe bază de legume fermentate),
klipfish (cod sărat și uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din semințe de in,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, homari, nu vii,
chipsuri de cartofi cu conținut scăzut de grăsimi,
ulei de porumb alimentar, margarină, marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, lapte, băuturi din
lapte, cu conținut predominant de lapte, produse
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din lapte, băutură din lapte și fructe (milk shake),
fermenți din lapte pentru uz culinar, substituenți
de lapte, 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, inele de ceapă, ceapă, conservată, stridii,
nu vii, ulei din sâmburi de palmier alimentar, ulei de
palmier alimentar, unt de arahide, lapte de arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază
de lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluște
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveți, nu vii, pastă de fructe
presate, lapte acru (prostokvasha), stafide, ulei de
rapiță alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, ryazhenka (lapte fermentat gătit),
somon, nu viu, cărnuri sărate, pește sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelișuri pentru cârnați, naturale
sau artificiale, cârnați, cârnați în aluat, castraveți de
mare, nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
semințe, preparate, ulei de susan alimentar, moluște,
nu vii, creveți, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smetana (smântână),
ouă de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia, pateuri/
turtițe din soia, languste, nu vii, seu alimentar, ulei
alimentar de floarea soarelui, semințe de floarea
soarelui, preparate, porumb dulce, procesat, tahini
(pastă din semințe de susan), tofu, pateuri/ turtițe
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din tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
legume, conservate, legume, gătite, legume, uscate,
legume, la conservă, zer, frișcă, albuș de ou, yakitori,
iaurt, gălbenuș de ou, yuba (piele de tofu).
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, alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera, anșoa, viu,
hrană pentru animale, preparate pentru îngrășarea
animalelor/preparate pentru îngrășarea animalelor
domestice, animale vii, nisip aromat (așternut)
pentru animalele de companie, aranjamente din
fruncte proaspete, anghinare, proaspătă, deșeuri
de trestie de zahăr (materie primă), scoarțe brute,
orz, fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâțe, terci de tărâțe
pentru consum animal, animale pentru împerechere,
hrișcă, neprocesată, produse secundare rezultate
din procesarea cerealelor, pentru consum animal/
produse reziduale din cereale pentru consum animal
semințe de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi de
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Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

Crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao, brute,
coajă de nucă de cocos, nuci de cocos, copră,
raci, vii, crustacee, vii, castraveți, proaspeți, os de
sepie pentru păsări, deșeuri distilate pentru consum
animal, biscuiți pentru câini, borhot, preparate pentru
păsările ouătoare, ouă pentru incubație, fertilizate,
icre de pește, pește, viu, făină de pește pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreț), bulbi de flori/bulbi, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, nutreț/hrană pentru animale/furaj,
fructe, proaspete, reziduuri de fructe (tescovină)/
tescovină, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunțe (cereale), grăunțe pentru consum
animal, struguri, proaspeți, șroturi 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,
semințe de in pentru consum animal, făină din
semințe de in pentru consum animal, semințe de in
comestibile, neprocesate, așternut pentru animale,
așternut de turbă, homari, vii, boabe de roșcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb pentru
vite, malț pentru fabricarea berii și distilare, terci
pentru îngrășarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulțire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici, nuci,
neprocesate (fructe), ovăz, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină de
arahide pentru animale, turtă de arahide pentru
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animale, arahide, proaspete, mazăre, proaspătă,
ardei (plante), hrană pentru animalele de companie,
conuri de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeți, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de rapiță
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 culoarea nisipului (așternut)
pentru animalele de companie, sardine, vii, castraveți
de mare, vii, semințe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de plante,
susan comestibil, neprocesat, moluște, vii, arbuști/
tufe, ouă de viermi de mătase, viermi de mătase,
spanac, proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeți,
nutreț de grajd pentru animale, strat de protecție din
paie, așternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
știuleți de porumb dulce neprocesat (decojiți sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeți, legume,
proaspete, plante de viță de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, așchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din flori
naturale, drojdie pentru consum animal.
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilități pentru camping, servicii de cantină,
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închirierea de scaune, mese, fețe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, servicii de creșă
(crăcite), închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare și băuturi, sculptură în
alimente, servicii de tabere de vacanță (cazare),
servicii hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor și plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea de (locuințe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case de
vacanță, închirierea clădirilor transportabile, 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.
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Tabel al mărcilor renunţate conform art.32

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2020 04977 17/07/2020 VEOSAFE MASK a

VEOLIA solution
VEOLIA APA
SERVICII S.R.L., STR.
PROFESORILOR
NR. 2, SECTOR
4, BUCURESTI,
ROMANIA

9, 35

M 2012 02481 12/04/2012 CE ceprocim
engineering

CEPROCIM
ENGINEERING
SRL, PRECIZIEI NR.
6, CORP E, ET. 1,
LOTUL 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 062203,
ROMANIA

35, 42

M 2012 02501 12/04/2012 Mândruţa de la ferma
noastră

SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL, B-
DUL. BUCUREŞTII
NOI NR. 140, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 29,
35, 39

M 2012 02224 03/04/2012 Motanul Dănilă
PATISERIE SIMIGERIE

SC DERYA PAN
SRL, STR. ION
PĂUN PINCIO
NR. 14, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

30, 35

M 2012 02250 04/04/2012 W ONE SECURITY SC W ONE
SECURITY SRL, STR.
TUFĂNELELOR NR.
4, CAM. 2, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

45

M 2012 02323 06/04/2012 GULIVER SC MARA IGNIS SRL,
BD. BUCUREŞTI
NR. 25, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA
MARE, ROMANIA

30

M 2012 02324 06/04/2012 SILVER MOON SC MARA IGNIS SRL,
BD. BUCUREŞTI
NR. 25, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA
MARE, ROMANIA

32

M 2012 02329 06/04/2012 ANNA RAVLIUC artist BLUM ANNA, ALEEA
ŞCOLARILOR NR. 14,
BL. S14, SC. 1, ET.
9, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 25,
41, 42,
45
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 02330 06/04/2012 AR ANNA RAVLIUC BLUM ANNA, ALEEA

ŞCOLARILOR NR. 14,
BL. S14, SC. 1, ET.
9, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 25,
41, 42,
45

M 2012 02397 09/04/2012 Green Garden SC COMFRIG SRL,
STR. B.P.HAŞDEU NR.
19, JUDEŢUL SĂLAJ,
ZALĂU, ROMANIA

43

M 2012 02455 11/04/2012 GINKOREM SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL,
STR. CĂLĂRAŞI
NR. 291, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

5

M 2012 02456 11/04/2012 NEUTRACID SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL,
STR. CĂLĂRAŞI
NR. 291, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

5

M 2012 02457 11/04/2012 OSTEOREMED SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL,
STR. CĂLĂRAŞI
NR. 291, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

5

M 2012 02068 27/03/2012 Gribo SUC NATURAL
DE MERE

SC DOMO GRIBO
DG 2003 SRL, SAT
LĂZĂREŞTI NR.
477, JUD. ARGEŞ,
COMUNA SCHITU-
GOLEŞTI, ROMANIA

32

M 2012 02111 28/03/2012 AS ALISTAR
SECURITY

SC ALISTAR
SECURITY SRL,
B-DUL DIMITRIE
POMPEI NR. 10A,
CONECT 1, ET.
3, MODUL IV,
CAM. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

37, 39,
45
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 02112 28/03/2012 INTERNATIONAL

BODYGUARD
CHAMPIONSHIP

SC ALISTAR
SECURITY SRL,
B-DUL DIMITRIE
POMPEI NR. 10A,
CONECT 1, ET.
3, MODUL IV,
CAM. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2012 02155 29/03/2012 Respecta calitatea !
euroBengoss

SC DELY PET
IMPEX SRL, CALEA
BÂRLADULUI NR. 23,
JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

19, 35,
39

M 2012 02157 29/03/2012 Discount Plus DPI
International Să
creştem împreună !

SC DISCOUNT PLUS
INTERNATIONAL SRL,
STR. BARAJULUI NR.
12, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

36

M 2012 02187 30/03/2012 VALSECCHI Casalinghi
MAGIC COOK TIGAIA
MAGICA

ALCO REAL
PRODUCTS SRL,
STR. AGRONOMULUI
NR. 4A, JUD. ILFOV,
MOGOŞOAIA,
ROMANIA

11, 21,
35

M 2012 02188 30/03/2012 WhoPost CATALIN LASUCUŢ,
ARH. LOUIS BLANC
NR. 9A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 41,
42, 45

M 2012 02508 12/04/2012 Spotadoc SC SPOTADOC SRL,
STR. MIHAI VITEAZU
NR. 27, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
ROMANIA

35, 42

M 2012 02511 13/04/2012 COMALRID S.A. ILIESCU ALEXANDRU,
STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR.
2, BL. 2, SC. E, AP.
16, ET. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

29, 30,
43

M 2012 02541 17/04/2012 PEGU CAFE SC SERPICO
TRADING SRL, STR.
DRUMUL ODĂII NR.
26C, HALA C1, JUD.
ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV,
ROMANIA

30
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 02542 17/04/2012 LEUL SC DAMAR SINCE

2011 SRL, STR.
DOBRILA EUGENIU
NR. 18, BL. X, SC.
C, AP. 44, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900494,
ROMANIA

31

M 2012 02572 18/04/2012 Big Bear GREEN GATE
TRADING FZE, 811,
ETAJ 8, GROSNEVOR
HOUSE TOWER,
SHEIKH ZAYED,
DUBAI, 171373,
EMIRATELE ARABE
UNITE

3

M 2012 02602 20/04/2012 TIT CU TINE ORZATA SORINEL
MANUEL, STR. 1
DECEMBRIE 1918,
NR. 58, BL. C14, SC.
2, AP. 10, JUD. OLT,
CARACAL, 235200,
ROMANIA
GURITA COSTIN
TRAIAN, STR. ALEEA
DRAGOŞ VODĂ NR.
16, BL. B3, SC. 2,
AP. 12, JUD. OLT,
CARACAL, 235200,
ROMANIA

35

M 2012 02609 20/04/2012 GSL SECURITY PAZA
SI PROTECTIE

SC GSL SECURITY
SRL, SAT CRICIOVA
NR. 179, JUDEŢUL
TIMIŞ, COMUNA
CRICIOVA, ROMANIA

45

M 2012 02647 23/04/2012 HECO PACK
AMBALAJE
DIN CARTON
www.hecopack.ro

SC HECOMIN IMPEX
SRL, STR. REPUBLICII
NR. 13, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

16, 35

M 2012 02631 23/04/2012 1%2%3% ÎNAPOI pe
CARD EuroLine EFG
Retail Services

SC EFG RETAIL
SERVICES IFN
SA, BD. DIMITRIE
POMPEI NR. 6A,
PARTER (PARŢIAL),
ET. 3 (PARŢIAL),
ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

36
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 02649 23/04/2012 SALT SC SYNERGY

INVEST SRL, CALEA
COMBINATULUI NR.
486, CORPUL C16,
SAT CREVEDIA,
JUD. DÂMBOVIŢA,
COMUNA CREVEDIA,
ROMANIA

43

M 2012 02669 24/04/2012 FELIATTA GAFIŢIANU DAN,
STR. PODIŞULUI NR.
6, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

39, 43

M 2012 02685 24/04/2012 DIGITA SC ILPAN JR SRL,
CALEA SEVERINULUI
NR. 24, BL. 403A, SC.
1, AP. 3, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA,
200123, ROMANIA

35

M 2012 02690 24/04/2012 UZON SC TRUST LF
TRADE SRL, CALEA
MUNTENIEI NR. 1,
JUD. VRANCEA,
FOCSANI, 620172,
ROMANIA

35

M 2012 02692 24/04/2012 FULGER SC TRUST LF
TRADE SRL, CALEA
MUNTENIEI NR. 1,
JUD. VRANCEA,
FOCSANI, 620172,
ROMANIA

33, 35

M 2012 02715 25/04/2012 informatia DE
CALARASI
informatiadecalarasi.ro

SC EAGLE MEDIA
SRL, STR. DUNĂREA
NR. 4, BL. L4, ET.
3, AP. 15, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

16

M 2012 02766 27/04/2012 2 GOOD biscuiti
sandwich cu crema de
vanilie

SC DOBROGEA
GRUP SA, STR.
CELULOZEI NR. 1,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
ROMANIA

30, 35

M 2012 02819 02/05/2012 COLIBASI SC AGROSERV
COLIBASI SRL,
JUD. OLT, COMUNA
STREJESTI, ROMANIA

29, 31,
33
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 02873 05/05/2012 Cico CRACIUN IOAN

CIPRIAN, B-DUL
PANDURILOR NR. 94,
AP. 10, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ,
540487, ROMANIA

29, 30

M 2012 02912 07/05/2012 SC INTERSTAR CHIM
SA, BD. BASARABIA
256, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

3, 5

M 2012 03033 17/05/2012 SUNTEM MAI MULTI
SUNTEM MAI PUTINI

PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT, STR.
PETRU MAIOR NR.
37, JUDEŢUL MUREŞ,
REGHIN, ROMANIA

35

M 2012 03058 10/05/2012 PROTECTIV SC MINET
INDUSTRIES SRL,
STR. DEPOZITELOR
NR. 12, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, ROMANIA

17, 22,
24

M 2012 03108 14/05/2012 MOOZ SC MOOZ TV SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR.
35-37, ET. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 38,
41

M 2012 03202 16/05/2012 Bavarez grill & rotisserie
Pui de un grill de porc!

SC TOP CAR JUNIOR
SRL, STR. MUZICII NR.
2, BIROUL NR. 19A,
PARTER, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

43

M 2012 03258 18/05/2012 Auto Collini gasesti ce
ai nevoie

SC PRO AUTO
COLLINI SRL,
ŞOSEAU DE
CENTURĂ NR. 10,
JUDEŢUL ILFOV,
ORAŞ PANTELIMON,
ROMANIA

35, 37

M 2012 03257 18/05/2012 PRO AUTO COLLINI SC PRO AUTO
COLLINI SRL,
ŞOSEAU DE
CENTURĂ NR. 10,
JUDEŢUL ILFOV,
ORAŞ PANTELIMON,
ROMANIA

40
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 03187 15/05/2012 PREMIUM SENIOR

Bere Blondă
SC MARTENS SA,
STR. GRIGORE
VENTURA NR. 1,
JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 6200,
ROMANIA

32, 35

M 2012 03112 14/05/2012 DANCE MOOZ SC MOOZ TV SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR.
35-37, ET. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 38,
41

M 2012 03111 14/05/2012 RO MOOZ SC MOOZ TV SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR.
35-37, ET. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 38,
41

M 2012 03110 14/05/2012 HITS MOOZ SC MOOZ TV SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR.
35-37, ET. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 38,
41

M 2012 03109 14/05/2012 HD MOOZ SC MOOZ TV SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR.
35-37, ET. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 38,
41
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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

10. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.10.2021-31.10.2021
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

002623 025355 ALKA SELTZER BAYER HEALTH CARE LLC 10/10/2021

000503 006113 COCA-COLA THE COCA-COLA COMPANY 08/10/2021

000508 006115 CAPSTAN WD & HO WILLS BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS)LIMITED

26/10/2021

000504 006114 KOTEX KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE
INC.

31/10/2021

019314 025408 "WASH & GO" The Procter & Gamble Company 07/10/2021

007235 005710 OLD SPICE THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 08/10/2021

017691 025432 JOSE CUERVO TEQUILA CUERVO SA DE CV 16/10/2021

019373 025437 OROFAR GSK Consumer Healthcare S.A. 16/10/2021

017693 025440 ETOPOPHOS BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 16/10/2021

017826 025441 GEMZAR ELI LILLY AND COMPANY 16/10/2021

002626 008520 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY 17/10/2021

002627 004614 LINK BELT Link-Belt Construction Equipment
Company, L.P., LLLP

17/10/2021

007672 005837 COLORADO PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 18/10/2021

017828 025456 GEROVITAL H3 SC ZENTIVA SA 18/10/2021

018394 025459 REX WERNER & MERTZ GmbH 21/10/2021

007393 005775 CIRRASOL CRODA INTERNATIONAL PLC 21/10/2021

019379 025467 L-LEGACY SONY MUSIC ENTERTAINMENT 22/10/2021

019381 025515 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 24/10/2021

017499 025533 TUNES WM WRIGLEY JR COMPANY 29/10/2021

017501 025535 TWIX MARS INCORPORATED 28/10/2021

019318 025538 FYFFES FYFFES GROUP LIMITED 29/10/2021

017830 025539 HOLIDAY INN EXPRESS SIX CONTINENTS HOTELS INC 29/10/2021

019386 025547 SEARS Transform SR Brands LLC 30/10/2021

022654 025552 AT & T AT & T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.

30/10/2021

007319 005750 TOSHIBA KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
(TOSHIBA CORPORATION)

30/10/2021

007318 005749 MACDONALD'S EXPORT'A JTI - Macdonald Corp. 30/10/2021

007294 005735 CELCON CNA HOLDINGS LLC 30/10/2021

007796 005884 HOOVER CANDY HOOVER GROUP S.r.l. 30/10/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

048059 M 2001
04638

CONRAD Hilton Worldwide Holding LLP 01/10/2021

048779 M 2001
04640

CONTOUR SC ACELLUM SRL 01/10/2021

048780 M 2001
04646

ELKA SC ELKA PRODCOM SRL 01/10/2021

048288 M 2001
04694

FIRESTONE WINTERHAWK BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES INC

02/10/2021

048287 M 2001
04693

CARTOON NETWORK THE CARTOON NETWORK, INC 02/10/2021

048289 M 2001
04696

ALCON CILOXAN NOVARTIS AG 02/10/2021

048290 M 2001
04697

DMA 6 DOW AGROSCIENCES LLC 02/10/2021

047660 M 2001
04703

ALKAFE COFFEE SERVICE ALKA GLOBAL Ltd. 02/10/2021

048916 M 2001
04684

MARINERO NICI O
MASĂ FĂRĂ PEŞTE

FUNDATIA SFANTUL GHEORGHE
COSLOGENI

02/10/2021

049739 M 2001
04709

ALEXANDRION
GRUP ROMANIA

SC ALEXANDRION GRUP ROMANIA
SRL

03/10/2021

048252 M 2001
04705

STIMUVEN SC EXHELIOS SRL 03/10/2021

048164 M 2001
04750

STARBUCKS COFFEE STARBUCKS CORPORATION 04/10/2021

063692 M 2001
04751

STARBUCKS COFFEE STARBUCKS CORPORATION 04/10/2021

048157 M 2001
04740

MATCA FORTE SC COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ SA

04/10/2021

050706 M 2001
04736

NATURAL COMPANIA GENERALA DE
CONSERVE ROMANIA S.R.L.

04/10/2021

048158 M 2001
04741

APITEN SC COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ SA

04/10/2021

048165 M 2001
04742

APIFRUCT SC COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ SA

04/10/2021

063693 M 2001
04752

STARBUCKS STARBUCKS CORPORATION 04/10/2021

048161 M 2001
04745

FRAPPUCCINO STARBUCKS CORPORATION 04/10/2021

063691 M 2001
04746

STARBUCKS BARISTA STARBUCKS CORPORATION 04/10/2021
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Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

048162 M 2001
04747

YUKON BLEND STARBUCKS CORPORATION 04/10/2021

048163 M 2001
04748

CAFFE VERONA STARBUCKS CORPORATION 04/10/2021

048399 M 2001
04759

PROFESIONAL MOPY SC MOPEKA IMPEX SRL 05/10/2021

048063 M 2001
04756

BRENDEA BRENDEA PETRU ALEXANDRU 05/10/2021

048005 M 2001
04772

RESTAURANT CEASU RĂU SC ALTIUS SRL 08/10/2021

048006 M 2001
04773

EUROPIG SC EUROPIG SA 08/10/2021

050410 M 2001
04775

DEMON SC COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ SA

08/10/2021

048150 M 2001
04769

SAVEB SC COMPANIA DE VENTILATOARE SA 08/10/2021

048297 M 2001
04771

FAVER STYLE DISTINCTIVE
PERSONALITY

SC FAVER SRL 08/10/2021

048951 M 2001
04806

MATINA SC DOBROGEA GRUP SA 09/10/2021

048379 M 2001
04807

CCP INFO '98 SC CENTRUL DE CALCUL INFO 98 SA 09/10/2021

049337 M 2001
04811

SHARP SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP
CORPORATION)

09/10/2021

048069 M 2001
04825

ZAVESCA ACTELION PHARMACEUTICALS LTD. 10/10/2021

064515 M 2001
04826

RAMADA Ramada International, Inc. 10/10/2021

050561 M 2001
04830

ORANGE SHOP ORANGE BRAND SERVICES LIMITED 10/10/2021

048151 M 2001
04833

DIN DRAGOSTE S.C. INTACT PRODUCTION S.A. 11/10/2021

049870 M 2001
04834

ACADEMIA VEDETELOR S.C. INTACT PRODUCTION S.A. 11/10/2021

048108 M 2001
04884

IASSYFARM SEPTOGAL SC ROPHARMA SA 11/10/2021

048107 M 2001
04883

IASSYFARM EXTRASEDYL SC ROPHARMA SA 11/10/2021

050263 M 2001
04891

ALTERNATIVE
ADVANCED ENERGY

IDROCENTRO SPA 11/10/2021
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Nr.
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050356 M 2001
04887

DUMALEX ICE CREAM SC DUMALEX ICE CREAM SRL 11/10/2021

049062 M 2001
04892

SOURGES DES EAUX IDROCENTRO SPA 11/10/2021

047981 M 2001
04894

SKYTEAM GUARDANT, INC. 11/10/2021

048120 M 2001
04900

S SALROM SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA 11/10/2021

049833 M 2001
04918

MCRUSTIC MCDONALD'S CORPORATION 12/10/2021

053856 M 2001
04919

MCTOAST MCDONALD'S CORPORATION 12/10/2021

048309 M 2001
04920

MCFLURRY MCDONALD'S CORPORATION 12/10/2021

048298 M 2001
04921

MCFRESH MCDONALD'S CORPORATION 12/10/2021

050596 M 2001
04922

FOX Fox Media LLC 12/10/2021

048894 M 2001
04907

SORA IRIMIES GHEORGHE 12/10/2021

048262 M 2001
04937

SOMMERING INSTALL SC SOMMERING INSTALL SRL 15/10/2021

049892 M 2001
04944

BACH Bach Flower Remedies Limited 15/10/2021

048070 M 2001
04948

PREMIANT SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 16/10/2021

048295 M 2001
04971

DELCAR SC DELCAR SRL 16/10/2021

048407 M 2001
04967

SALONUL AUTO APIA ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI
IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE

16/10/2021

048408 M 2001
04970

SALONUL INTERNAŢIONAL
DE AUTOMOBILE

AL ROMÂNIEI

ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI
IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE

16/10/2021

048232 M 2001
04975

CANESTEN GYN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 16/10/2021

048182 M 2001
04984

MOARA DE AUR SC PANIMON SA 17/10/2021

055345 M 2001
04998

JPMORGAN CHASE JPMorgan Chase Bank, N.A. 18/10/2021
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055346 M 2001
04999

JPMORGAN FLEMING JPMorgan Chase Bank, N.A. 18/10/2021

055347 M 2001
05000

JPMORGAN H & Q JPMorgan Chase Bank, N.A. 18/10/2021

048214 M 2001
05001

LABMORGAN JPMorgan Chase Bank, N.A. 18/10/2021

055344 M 2001
04997

JPMORGAN JPMorgan Chase Bank, N.A. 18/10/2021

049063 M 2001
05004

FIESTA PEANUTS SC TOWER IMPEX SRL 18/10/2021

048265 M 2001
05030

APULUM 94 SC APULUM 94 SRL 19/10/2021

056371 M 2001
05043

ŞTEFAN CEL MARE SC PRODALCOM SA 19/10/2021

056370 M 2001
05042

ŞTEFAN CEL MARE SC PRODALCOM SA 19/10/2021

048650 M 2001
05052

SALONUL INTERNATIONAL
DE AUTOMOBILE

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ŞI
IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE -
A.P.I.A.

19/10/2021

051302 M 2001
05048

GRANDE TRESOR SC PRODALCOM SA 19/10/2021

048205 M 2001
05056

SALAM FERMIER SC SERGIANA PRODIMPEX SRL 22/10/2021

047593 M 2001
05055

SALAM USCAT CRACAUER SC SERGIANA PRODIMPEX SRL 22/10/2021

047592 M 2001
05054

SALAM CRUD
USCAT BĂRDAŞ

SC SERGIANA PRODIMPEX SRL 22/10/2021

047595 M 2001
05058

CARNATI PLAIUL FOII SC SERGIANA PRODIMPEX SRL 22/10/2021

047596 M 2001
05059

SALAM DE VARA
USCAT SOANCA

SC SERGIANA PRODIMPEX SRL 22/10/2021

047597 M 2001
05060

SALAM POIANA MARULUI SC SERGIANA PRODIMPEX SRL 22/10/2021

047594 M 2001
05057

CARNATI PIATRA CRAIULUI SC SERGIANA PRODIMPEX SRL 22/10/2021

052242 M 2001
05081

GRĂDINIŢELE ARC EN CIEL SCOALA ANASTASIA POPESCU 23/10/2021

048234 M 2001
05078

CAFEAUA CU SARE SC INTACT PRODUCTION SA 23/10/2021
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048479 M 2001
05094

OMULEŢ POPESCU GOPO BABEL COMMUNICATIONS SRL 23/10/2021

048485 M 2001
05105

LANDCRUISER TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

23/10/2021

050719 M 2001
05099

OGILVY OGILVY & MATHER ADVERTISING
SRL

23/10/2021

048482 M 2001
05102

CELICA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

23/10/2021

048483 M 2001
05103

HIACE TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

23/10/2021

048484 M 2001
05104

HILUX TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

23/10/2021

055275 M 2001
05157

PREBIO 1 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A.

24/10/2021

048208 M 2001
05164

JOE SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A.

24/10/2021

048190 M 2001
05135

GUSTUL CALITĂŢII SC STAR FOODS EM SRL 24/10/2021

048192 M 2001
05138

X SI O SC STAR FOODS EM SRL 24/10/2021

050623 M 2001
05137

X & O SC STAR FOODS EM SRL 24/10/2021

048191 M 2001
05136

X'S & O'S SC STAR FOODS EM SRL 24/10/2021

048140 M 2001
05174

JOE SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A.

24/10/2021

051395 M 2001
05116

ALEXANDROS BELLES MARKS LTD 24/10/2021

048266 M 2001
05118

TONIPLANT SC FARES SA 24/10/2021

051354 M 2001
05119

PLANTUSIN SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

24/10/2021

048509 M 2001
05126

DOZASIN SC TERAPIA SA 24/10/2021

048305 M 2001
05124

ZAPPMOBILE TELEMOBIL S.A. 24/10/2021
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048303 M 2001
05123

ZAPP ME TELEMOBIL S.A. 24/10/2021

050411 M 2001
05131

BUNĂ DIMINEAŢA ROMANIA SC REALITATEA MEDIA SA 24/10/2021

048207 M 2001
05155

GENEXOL SAMYANG BIOPHARMACEUTICALS
CORPORATION

24/10/2021

049893 M 2001
05300

LAYS BRAND PEPSICO INC 25/10/2021

048655 M 2001
05299

PEPSICO INC 25/10/2021

048654 M 2001
05298

BARISTA STARBUCKS CORPORATION 25/10/2021

048872 M 2001
05304

AIDA AIDA ENGINEERING LTD 25/10/2021

048653 M 2001
05297

OLRAIT ZETA ESPACIAL SA 25/10/2021

048656 M 2001
05305

VTR SC VENUS DSH IMPORT EXPORT
SRL

25/10/2021

048066 M 2001
05295

SARICA SC VITICOLA SARICA NICULITEL SA 25/10/2021

050886 M 2001
05301

FRITO LAY PEPSICO INC 25/10/2021

053571 M 2001
05302

PEPSICO INC 25/10/2021

047519 M 2001
05294

SN SC VITICOLA SARICA NICULITEL SA 25/10/2021

048268 M 2001
05293

BULROM GAS SC BULROM PETROLEUM SRL 25/10/2021

051767 M 2001
05303

TASTY PEPSICO INC 25/10/2021

050344 M 2001
05179

GONG SHOW S.C. INTACT PRODUCTION S.A. 25/10/2021

050011 M 2001
05311

LAY'S PEPSICO INC 26/10/2021

053246 M 2001
05313

TADOR MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG SA

26/10/2021

048661 M 2001
05318

I LEVRIERI SC MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL 26/10/2021

051122 M 2001
05314

DORYM MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG SA

26/10/2021
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048662 M 2001
05319

MADDY'S SC MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL 26/10/2021

048721 M 2001
05342

NATURA ESTE VIAŢĂ ! SC ROMAQUA GROUP SA 29/10/2021

048726 M 2001
05348

DIAGEO NORTH AMERICA INC 29/10/2021

048727 M 2001
05355

SORENTO KIA MOTORS CORPORATION 29/10/2021

049071 M 2001
05359

ZOK ASTRAZENECA AB 29/10/2021

049791 M 2001
05360

SCHWEPPES
BITTER LEMON

EUROPEAN REFRESHMENTS 29/10/2021

050608 M 2001
05362

HARRIS L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 29/10/2021

049911 M 2001
05363

ALLIED TELESYN ALLIED TELESIS, INC. 29/10/2021

048493 M 2001
05332

O REVISTĂ DE CINCI STELE SC RINGIER ROMANIA SRL 29/10/2021

048492 M 2001
05331

TVMANIA SC BAUER MEDIA SCS 29/10/2021

048836 M 2001
05341

NATURAL ÎNSEAMNĂ
BORSEC !

SC ROMAQUA GROUP SA 29/10/2021

048494 M 2001
05333

VOTMANIA SC BAUER MEDIA SCS 29/10/2021

050162 M 2001
05338

SULTAN SC SULTAN PRODEXIM SRL 29/10/2021

048008 M 2001
04778

COCA-COLA ROMANIA SRL 30/10/2021

051329 M 2001
04779

LA DORNA BIO SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

054591 M 2001
04783

LA DORNA BIO ŞVAIŢER
TYPE EMMENTAL

SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

051332 M 2001
04782

LA DORNA BIO SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

053742 M 2001
04784

LA DORNA ŞVAIŢER SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

051331 M 2001
04781

LA DORNA YELLOW
CHEESE CAŞCAVAL

SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

048590 M 2001
05368

PRICOA THE PRUDENTIAL INSURANCE
COMPANY OF AMERICA

30/10/2021
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053743 M 2001
04785

LA DORNA ŞVAIŢER SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

054592 M 2001
04786

LA DORNA BIO ŞVAIŢER
TYPE EMMENTAL

SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

053744 M 2001
04787

LA DORNA ŞVAIŢER SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

051330 M 2001
04780

LA DORNA SMOKED
YELLOW CHEESE

SC DORNA LACTATE SA 30/10/2021

048972 M 2001
05371

DIVERTA RADU TRADING COMPANY SRL 30/10/2021

050177 M 2001
05370

SECURE BAYER SAS 30/10/2021

051358 M 2001
05379

AGENDA CONSTRUCŢIILOR MARINCIU VALERIU
AGACHI ILIE
DIACONU VASILE

31/10/2021

048218 M 2001
05373

ENERLUX S.C. AEM S.A. 31/10/2021

051357 M 2001
05378

FEREASTRA DIACONU VASILE
AGACHI ILIE
MARINCIU VALERIU

31/10/2021

050048 M 2001
05387

FULGER KHODKAR NEGIN 31/10/2021

048221 M 2001
05386

EDNA KHODKAR NEGIN 31/10/2021

050783 M 2001
05389

UNIC SC INTERMARK SRL 31/10/2021

050372 M 2001
05390

UNICA SC INTERMARK SRL 31/10/2021

048545 M 2001
05388

DOWNTOWN DOROGHI GHEORGHE 31/10/2021

142250 M 2011
06919

DOBROGEA HRĂNEŞTE
ŞI NU ÎNGRAŞĂ!

SC DOBROGEA GRUP SA 03/10/2021

117819 M 2011
06881

ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR
FOTOGRAFI ROMÂNIA AAF

ASOCIATIA ARTISTILOR FOTOGRAFI
DIN ROMANIA

03/10/2021

117929 M 2011
06900

Acces la Viaţă un program
de responsabilitate

socială Petrom

SC OMV PETROM SA 03/10/2021

125209 M 2011
06931

BALUL VIENEZ
by JW Marriott

MARRIOTT WORLDWIDE
CORPORATION

03/10/2021

118013 M 2011
06901

Editura Bibliotheca STAN S MIHAI 03/10/2021
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118713 M 2011
06902

REVISTA SOCIETĂŢII
SCRIITORILOR
TÂRGOVIŞTENI

LITERE 2000

STAN S MIHAI 03/10/2021

118407 M 2011
06910

CARGUARD SC CARGUARD SRL 03/10/2021

122001 M 2011
06920

LUVI SC TECSA BUSINESS SRL 03/10/2021

142068 M 2011
06922

MAGIE CU HAR
DE LA VEL PITAR

VEL PITAR S.A. 03/10/2021

117138 M 2011
06905

SHAMPION SEMINTE
PRĂJITE fără sare

ORIGINAL PEPECH

BRATIA PEPECH OOD 03/10/2021

118406 M 2011
06906

IOO - Întâmplări în
Oraşul cu Oameni

BEZNA ADRIAN ROBERT 03/10/2021

118714 M 2011
06923

TELCONSTRUCT SC TELCONSTRUCT VEST SRL 03/10/2021

118282 M 2011
06912

MANASTIREA TISMANA MANASTIREA TISMANA 03/10/2021

118110 M 2011
06930

DOCTOR BEAUTY ADINA MAGDALENA ALBERTS 03/10/2021

120954 M 2011
06878

ASOCIATIA CHINOLOGICA A
JUDETULUI MURES

03/10/2021

117350 M 2011
06932

BONSAY BY ATMOSPHERE STEFANESCU ANDREEA IRINA 03/10/2021

118014 M 2011
06909

Aprendis SC EUROASIA SRL 03/10/2021

118283 M 2011
06917

miceco SC NORIAM ECO SRL 03/10/2021

116635 M 2011
06936

UDIR Uniunea Democrata
a Internautilor din Romania

TEODOSIU IONITA IOAN 03/10/2021

119623 M 2011
06926

AZUGA SC URSUS BREWERIES SA 03/10/2021

118552 M 2011
06934

JIVOKOST LARISA MOCANU 03/10/2021

118610 M 2011
06935

PUB'S PUB SC DRINKY DRINKY TIME SRL 03/10/2021

118408 M 2011
06949

MISS SOMEŞ
Concurs de frumuseţe

SC TONIGHT SRL 04/10/2021

118611 M 2011
06940

CONACUL BOIERESC SC APRERA SRL 04/10/2021
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119437 M 2011
06959

COLECŢIA MURFATLAR GEORGE IVANESCU 04/10/2021

120778 M 2011
06944

COTROCENI RESIDENCES SC CONSTRUCT APRODEX SRL 04/10/2021

118716 M 2011
06945

Praxitab SC POLISANO PHARMACEUTICALS
SRL

04/10/2021

118554 M 2011
06960

COLECŢIA MURFATLAR GEORGE IVANESCU 04/10/2021

121549 M 2011
06961

COLECŢIA MURFATLAR GEORGE IVANESCU 04/10/2021

118715 M 2011
06942

VALEA LUI LIMAN SC SIMULTAN SRL 04/10/2021

121548 M 2011
06958

VINODRAG
Sărbătoarea culesului

GEORGE IVANESCU 04/10/2021

117863 M 2011
06962

Jungla copiilor SC JUNGLA COPIILOR SRL 04/10/2021

117714 M 2011
06963

Nociolla Creme SC CHOCOLATE ADVENTURE SRL 04/10/2021

117569 M 2011
06964

Berlin SC NORD PALACE SRL 04/10/2021

118553 M 2011
06948

SeeNews Romania Live GEORGIAN ALBERTO STOICA 04/10/2021

117168 M 2011
06968

PEMBEZO ASTRAZENECA UK LIMITED 05/10/2021

117167 M 2011
06967

VORAFUN ASTRAZENECA UK LIMITED 05/10/2021

122132 M 2011
06980

B - FIT CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB

05/10/2021

130493 M 2011
07007

Global Alliance SC GLOBAL ALLIANCE SRL 05/10/2021

117904 M 2011
07018

ComplexMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

117864 M 2011
06994

BRAIN, BRAND &
MANAGEMENT

SC UCM HYDRO SRL 05/10/2021

130494 M 2011
07009

GLA 10 SC GLOBAL ALLIANCE SRL 05/10/2021

130495 M 2011
07010

GLA 9 SC GLOBAL ALLIANCE SRL 05/10/2021
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130496 M 2011
07011

GLA 11 SC GLOBAL ALLIANCE SRL 05/10/2021

117905 M 2011
07019

PlusMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

119491 M 2011
06971

PITĂ DE PECICA ORAŞUL PECICA 05/10/2021

117865 M 2011
06995

Stroke 69 ILYES ZSOLT 05/10/2021

118257 M 2011
06972

CLIMASOL - SOLUTII
PENTRU UN AER CURAT!

SILDOR PROD SRL 05/10/2021

117906 M 2011
07020

ExtraMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

123334 M 2011
07013

crispy goodies SC MAY DAY DISTRIBUTION SRL 05/10/2021

120271 M 2011
07006

THE HOT DIAMONDS RADULESCU TEODOR 05/10/2021

117907 M 2011
07021

StandardMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

142973 M 2011
07001

LUPA MONITORIZARE
GPS ...cine ...unde ...când

SC TRES FACTORY SRL 05/10/2021

117908 M 2011
07022

SeniorMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

119019 M 2011
07014

ROMÂNIA, ZI DE ZI ! SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

05/10/2021

118258 M 2011
06973

AIRBOX SILDOR PROD SRL 05/10/2021

117909 M 2011
07023

JuniorMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

117910 M 2011
07024

BasicMed Plus BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

117911 M 2011
07025

StartMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

117912 M 2011
07026

BasicMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

05/10/2021

138690 M 2011
07015

autonom RENT-A-CAR SC AUTONOM SERVICES SRL 05/10/2021

121217 M 2011
07016

KidiMag SC ZDROVIT ROMANIA SRL 05/10/2021

118015 M 2011
06979

CTF CRAMA TATA SI FIUL SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 05/10/2021
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117866 M 2011
06998

autentic-monitor REGIA AUTONOMA MONITORUL
OFICIAL

05/10/2021

120656 M 2011
06975

HEINNER SC NETWORK ONE DISTRIBUTION
SRL

05/10/2021

117867 M 2011
06999

e-Monitor REGIA AUTONOMA MONITORUL
OFICIAL

05/10/2021

117868 M 2011
07000

expert-monitor REGIA AUTONOMA MONITORUL
OFICIAL

05/10/2021

117964 M 2011
06990

Cupa Franzdorf Valiug ASOCIATIA FARA SCOP LUCRATIV
CARAS ADVENTURE

05/10/2021

120657 M 2011
06977

NOD NETWORK
ONE DISTRIBUTION

SC NETWORK ONE DISTRIBUTION
SRL

05/10/2021

117930 M 2011
07002

romlag SC SEGMOT & ETY INVEST 2010 SRL 05/10/2021

118111 M 2011
06991

Click! your SCADA SC BLUENOTE COMMUNICATIONS
SA

05/10/2021

118112 M 2011
07005

Parchet pe viaţă SC PARCHET PE VIATA SRL 05/10/2021

120316 M 2011
07044

perind fondat 1922 SC PERIND SA 06/10/2021

118173 M 2011
07029

Bitdefender saf ego SC BITDEFENDER SRL 06/10/2021

118612 M 2011
07030

Super Calatorul SC TRAVELMAKER COMPANY SRL 06/10/2021

118113 M 2011
07045

polyplast SC IZOPOL SRL 06/10/2021

118114 M 2011
07046

Ecopol SC IZOPOL SRL 06/10/2021

118555 M 2011
07047

HOUSE ALL SC CESIRO HOUSE ALL SRL 06/10/2021

124775 M 2011
07061

ZESTREA EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

06/10/2021

124778 M 2011
07062

ZESTREA SILVANIEI EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

06/10/2021

117593 M 2011
07063

Danex TRAVEL TOTUL
PENTRU TURISM

TURISM PENTRU TOŢI

SC DANEX TRAVEL SRL 06/10/2021

139377 M 2011
07033

BOHMANN MAGRA & BARTON GESELLSCHAFT
M.B.H.

06/10/2021
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119468 M 2011
07064

Fares Theia Hawaii Cocktail SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

06/10/2021

119073 M 2011
07065

Fares Theia Blue Curacao SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

06/10/2021

121061 M 2011
07034

ERITEL AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE
IN COMUNICATII

06/10/2021

118409 M 2011
07027

DRAGUS SC DRAGUS SRL 06/10/2021

119074 M 2011
07066

Fares Theia Latte Machiato SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

06/10/2021

119469 M 2011
07067

Fares Theia Mojito SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

06/10/2021

140935 M 2011
07068

Fares Theia
Paradisul Fructelor

SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

06/10/2021

119740 M 2011
07069

Fares Theia Pina Colada SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

06/10/2021

140936 M 2011
07070

Fares Theia
Răsăritul Soarelui

SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

06/10/2021

136896 M 2011
07073

Debbie SC GIP TRONIC SERVICE 96 SRL 06/10/2021

141811 M 2011
07074

Asociaţia Medicilor Veterinari
pentru Animale de Companie

ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

06/10/2021

118223 M 2011
07052

Dekangbio SC GERADI INTERNATIONAL SRL 06/10/2021

116712 M 2011
07040

NIUQ FAMILY SC RUROM COM SRL 06/10/2021

118224 M 2011
07054

Authentic dekang SC GERADI INTERNATIONAL SRL 06/10/2021

135690 M 2011
07075

mobira SC MOBIRA GRUP SRL 06/10/2021

119470 M 2011
07071

Fares Theia Sangria SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

06/10/2021

117259 M 2011
07041

VILLA ABBATIS PREDA BEATRICE FELICIA
BARBU MIHAI

06/10/2021

117981 M 2011
07042

DINTOTDEAUNA,
GUSTUL BUN S-A

ÎMBRÂCAT DE LA NOI

SC INOROGUL IMPEX SRL 06/10/2021

117453 M 2011
07043

CA ÎN VREMURILE BUNE SC INOROGUL IMPEX SRL 06/10/2021
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118556 M 2011
07058

ISTORIA în direct SC ADEVARUL HOLDING SRL 06/10/2021

124777 M 2011
07059

SILVANA EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

06/10/2021

121418 M 2011
06924

AMPRENTA SC AMPRENTA ADVERTISING SRL 06/10/2021

117931 M 2011
07079

trenta pizza ZLOTEA MIRELA 07/10/2021

121254 M 2011
07080

MARATON TIMIŞOARA
TIMIŞOARA MARATON

SEMIMARATON TIMIŞOARA

DUMITRA CONSTANTIN 07/10/2021

118569 M 2011
07088

Private BROKER
Impreuna spre succes

SC PRIVATE BROKER SRL 07/10/2021

117914 M 2011
07090

vapez SC LEC VET SRL 07/10/2021

118115 M 2011
07082

BIBLIOSTAR SC ROTAREXIM SA 07/10/2021

120061 M 2011
07083

BIBLIOTECA SOCIALISTA SC ROTAREXIM SA 07/10/2021

118613 M 2011
07091

SECRETUL BORŞULUI SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.

07/10/2021

118717 M 2011
07097

Mrs. ENTER GARANTI BANK S.A. 07/10/2021

118718 M 2011
07098

E GARANTI BANK S.A. 07/10/2021

118116 M 2011
07092

BUCURIE ÎN BUCĂTĂRIA TA DF World of Spices GmbH 07/10/2021

118557 M 2011
07100

STEELCO SC EMT & OXB SRL 07/10/2021

118120 M 2011
07093

BUCURIE ÎN BUCĂTĂRIE DF World of Spices GmbH 07/10/2021

117913 M 2011
07089

eGo-T SC LEC VET SRL 07/10/2021

118121 M 2011
07102

ADVICE young
creatives at work

ASOCIATIA ADVICE STUDENTS 07/10/2021

120092 M 2011
07094

Deutsches Bierfest SC STUFF DISTRIBUTION
INTERNATIONAL SRL

07/10/2021

123516 M 2011
07103

seenow SC DIRECT ONE SA 07/10/2021
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118240 M 2011
07087

Blue Beach SC BLUE BEACH SRL 07/10/2021

123229 M 2012
05637

IDEALIA L'OREAL SOCIETE ANONYME 07/10/2021

120701 M 2011
07105

ORASELUL STIINTEI ROATA PALADE ANA-MARIA 10/10/2021

117352 M 2011
07106

Stiinta jocului, jocurile stiintei ROATA PALADE ANA-MARIA 10/10/2021

117565 M 2011
07121

ÎNGHEŢATA POLAR
GUSTUL COPILĂRIEI!

IOAN ISTRATE 10/10/2021

120700 M 2011
07107

Muzeul Copiilor ROATA PALADE ANA-MARIA 10/10/2021

117932 M 2011
07117

FARMACIA MALCOCI SC MEDICO FARM SRL 10/10/2021

118410 M 2011
07109

Agenţia imobiliară SOMEŞUL SC TONIGHT SRL 10/10/2021

123194 M 2011
07115

Magazin Universal
Dragonul Roşu

SC NIRO INVESTMENT SA 10/10/2021

118996 M 2011
07116

Mecanicul anului EURO 07 AD 10/10/2021

117566 M 2011
07122

GOgO-Nata ALPIN 57 LUX S.A. 10/10/2021

120062 M 2011
07119

eco total SC ECO TOTAL SRL 10/10/2021

118123 M 2011
07111

SELI - APA MINERALA
NATURALA

ABUAL HAIJA ISSAM ABDEL RAHMAN
NAJIB

10/10/2021

118411 M 2011
07124

COLLAGE Appetite
for Music. Thirst for Art

TMS ROMANIA SRL 10/10/2021

135760 M 2011
07125

Arici Pogonici SC DOHLER ROMANIA SRL 10/10/2021

117664 M 2011
07118

Caloma Comfort Technologies SC EUROMAN EXIM INTERNATIONAL
SRL

10/10/2021

116242 M 2011
07126

JT INTERNATIONAL SA 10/10/2021

116737 M 2011
07127

JT INTERNATIONAL SA 10/10/2021

118887 M 2011
07130

HEIDI Moments SC HEIDI CHOCOLAT SA 10/10/2021

119834 M 2011
07128

MediCUTII Cutii pentru a
lua corect medicamentele

CHELARIU OANA-CRIS-ELENA 10/10/2021
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118108 M 2011
06802

DIAMOND LINE...arhi
design quality...

SC ARHI DESIGN SRL 10/10/2021

118331 M 2011
07171

Mattyas FLOREA VALENTIN BOGDAN 11/10/2021

118195 M 2011
07172

TRANSVITAL COSMETICS SC TRANSVITAL COSMETICS SRL 11/10/2021

118125 M 2011
07146

LAGUNA SC LAGUNA SERV SRL 11/10/2021

118196 M 2011
07173

MELANOFORT SC PARAPHARM SRL 11/10/2021

117782 M 2011
07147

IDEZIO IDEA
PER LO SPAZIO

SC IDEZIO SRL 11/10/2021

118138 M 2011
07158

Cartofritta SC ROLLY'S EXIM TRADE SRL 11/10/2021

119191 M 2011
07163

PP PERFORMANCE
PARTNERSHIP

ANDY AUGUSTIN SZEKELY 11/10/2021

118197 M 2011
07174

MARATON FORTE SC PARAPHARM SRL 11/10/2021

119194 M 2011
07166

Boot Camp Money Mastery ANDY AUGUSTIN SZEKELY 11/10/2021

123662 M 2011
07151

GOJI & GANODERMA
ORAL LICHID

SC SANYE INTERCOM SRL 11/10/2021

119195 M 2011
07167

Boot Camp University ANDY AUGUSTIN SZEKELY 11/10/2021

121060 M 2011
07136

COLOREAZĂ-ŢI
VIAŢA CU PASIUNE

SC MOBILA DALIN SRL 11/10/2021

119196 M 2011
07168

AS INNER CIRCLE ANDY AUGUSTIN SZEKELY 11/10/2021

119075 M 2011
07152

HIGH GREEN TEA LI FULI 11/10/2021

121420 M 2011
07137

TOSKANA CRISAN DORINA 11/10/2021

119197 M 2011
07169

Boot Camp People Mastery ANDY AUGUSTIN SZEKELY 11/10/2021

120460 M 2011
07170

Andy Szekely SC AS TRAINING & COACHING SRL 11/10/2021

123258 M 2011
07154

Graf RESTAURANT
& DELICATESSEN

SC TECHNOVA SRL 11/10/2021

122002 M 2011
07139

PROTHERM SC ROYAL LAND IMPEX SRL 11/10/2021
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143158 M 2011
07175

PARAPHARM SC PARAPHARM SRL 11/10/2021

131707 M 2011
07140

ACTIVE A&B
TEHNIC SECURITY

SC ACTIVE A&B TEHNIC SECURITY
SRL

11/10/2021

118137 M 2011
07155

Tulipe Nero SC MEDIA CONCEPT STORE SRL 11/10/2021

118124 M 2011
07141

PROF DR A ASLAN
GEROVITAL H3 EVOLUTION

SC FARMEC SA 11/10/2021

118614 M 2011
07142

CORE SOLUTIONS NAGY ERICA 11/10/2021

119192 M 2011
07164

Performer planner ANDY AUGUSTIN SZEKELY 11/10/2021

119193 M 2011
07165

Boot Camp Self Mastery ANDY AUGUSTIN SZEKELY 11/10/2021

117916 M 2011
07145

flymusic SC FLY MUSIC SRL 11/10/2021

119190 M 2011
07081

BONEXIO PENTRU
RECONSTRUCTIA

NATURALA A OASELOR

SC PUNTA PHARM SRL 11/10/2021

119076 M 2011
07181

ND-KIT SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

120561 M 2011
07182

ELI SALMONELLA T SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

120562 M 2011
07183

ELI SALMONELLA E SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119077 M 2011
07184

EQVAGEL CM SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119078 M 2011
07185

CANIDER U SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119079 M 2011
07186

ASCOMICIN SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119080 M 2011
07187

GAMAROM SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119081 M 2011
07188

TESER SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119082 M 2011
07189

BROVSET SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119083 M 2011
07190

BRUCEROBEN SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021
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120563 M 2011
07191

MALEINA SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

120564 M 2011
07192

TUBERCULINA B SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119392 M 2011
07143

PIZZA MAESTRO
CONSTANTA cea mai
buna, cea mai mare

SC MAESTRO TOTAL SRL 12/10/2021

120565 M 2011
07193

TUBERCULINA A SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

142970 M 2011
07236

HELIOS ULEI RAFINAT
DIN FLOAREA SOARELUI

SC ARDEALUL SA 12/10/2021

120566 M 2011
07194

PARATUBERCULINA SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119084 M 2011
07195

MORVOSET SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119085 M 2011
07196

ANTRAVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119086 M 2011
07197

NEWVAC LS 79 SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119087 M 2011
07198

NEWVAC LA SOTA SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119088 M 2011
07199

NEDEVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119089 M 2011
07200

DI-GAL SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119090 M 2011
07201

COLUMBOVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119091 M 2011
07202

BRONVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119092 M 2011
07203

BIAVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119093 M 2011
07204

PESTIVAC M SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119094 M 2011
07205

PESTIVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119095 M 2011
07206

SALMOVIN SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119096 M 2011
07207

RUVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021
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119097 M 2011
07208

ROMPERVAC AC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119098 M 2011
07209

ROMPERVAC ABCD SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

119099 M 2011
07210

PNEUMOSUIVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

118259 M 2011
07211

LEPTOVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

118260 M 2011
07212

LEPTOTEST SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

118261 M 2011
07213

EMFIVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

118262 M 2011
07214

COLIVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

118263 M 2011
07215

AGAVAC SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SRL 12/10/2021

118311 M 2011
07176

total pro beauty SC TEAM PLAYER BUSINESS SRL 12/10/2021

118876 M 2011
07134

ADIVIN PIZZA CU
UN GUST DIVIN

SC ADIVIN '95 SRL 12/10/2021

118875 M 2011
07133

ADIVIN '95
SUPERMARKETUL FAMILIEI

TALE PREŢ CALITATE

SC ADIVIN '95 SRL 12/10/2021

118312 M 2011
07178

BURSA DE BEAUTY SC TEAM PLAYER BUSINESS SRL 12/10/2021

119102 M 2011
07226

Institutul pentru Cercetarea
şi Valorificarea Patrimonului

Cultural Transilvania în
Context European (IPCTE)

PROF. DR. SABIN ADRIAN LUCA 12/10/2021

118229 M 2011
07219

Fundatia Cogeme
pentru oameni si natura

FUNDATIA COGEME PENTRU
OAMENI SI NATURA

12/10/2021

118230 M 2011
07220

Fundatia Cogeme
pentru oameni si natura

FUNDATIA COGEME PENTRU
OAMENI SI NATURA

12/10/2021

118888 M 2011
07241

PLAMETCO SC PLAMETCO SRL 12/10/2021

118939 M 2011
07242

METAL RACK SC PLAMETCO SRL 12/10/2021

117821 M 2011
07221

SELECTIONAT de ROVINEX SC VINEXPORT TRADE MARK SA 12/10/2021

118615 M 2011
07227

GELLI BAFF SC DEICO GAMES SRL 12/10/2021
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118351 M 2011
07243

TIMS INTERNATIONAL SC TIMS INTERNATIONAL SRL 12/10/2021

117822 M 2011
07222

PREMIAT de ROVINEX SC VINEXPORT TRADE MARK SA 12/10/2021

118412 M 2011
07179

Karnyx SC ITACO INTERNATIONAL SRL 12/10/2021

118413 M 2011
07180

Colour 2 Professional
Make up

SC ITACO INTERNATIONAL SRL 12/10/2021

119100 M 2011
07224

Acta Terrae Septemcastrensis PROF. DR. SABIN ADRIAN LUCA 12/10/2021

119500 M 2011
07244

ATRECO NICOLA MARIAN 12/10/2021

118140 M 2011
07177

BURSA DE FRUMUSEŢE SC TEAM PLAYER BUSINESS SRL 12/10/2021

142760 M 2011
07218

perform center SC PERFORM CENTER SRL 12/10/2021

118617 M 2011
07235

SAN MARCO
FRIZZANTE DEMISEC

SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

12/10/2021

119101 M 2011
07225

Bibliotheca Septemcastrensis PROF. DR. SABIN ADRIAN LUCA 12/10/2021

119103 M 2011
07230

Gazeta Nouă SC TOTAL MEDIA SRL 12/10/2021

118616 M 2011
07234

SAN MARCO
FRIZZANTE DEMISEC

SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

12/10/2021

117347 M 2011
07255

AGRI TOCAN SC AGRI TOCAN SRL 13/10/2021

118284 M 2011
07245

it IM SC IT IMAGE MASTERS SRL 13/10/2021

124772 M 2011
07261

ZESTREA ARDEALULUI EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

13/10/2021

118415 M 2011
07256

VERA AMARINEI IOANA IRINA 13/10/2021

119835 M 2011
07263

www.scaune.ro SC ANTARES ROMANIA SRL 13/10/2021

141257 M 2011
07248

LARVALBINA Sursă naturală
de sănătate, vigoare,
longevitate HOFIGAL

SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA 13/10/2021

119399 M 2011
07257

Vera Amarini AMARINEI IOANA IRINA 13/10/2021
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118142 M 2011
07250

Fapt divers SC B1 TV CHANNEL SRL 13/10/2021

124355 M 2011
07258

SOFTNAILS the
art of soft nails

SC SOFTNAILS SRL 13/10/2021

118414 M 2011
07251

HR evolution training,
consultancy, services

COMAN GABRIELA 13/10/2021

118285 M 2011
07259

FOCUS CONSTRUCT SC FOCUS TRANSPEDITION SRL 13/10/2021

119501 M 2011
07276

VOLTA un plus de energie SC PROFI ROM FOOD SRL 13/10/2021

117622 M 2011
07249

Salon Simona Style TUDOR N. MARIUS
TUDOR O. MARIANA

13/10/2021

117837 M 2011
07260

BRASTORYN NEOLA PHARMA SRL 13/10/2021

117564 M 2011
07273

România explore the
Carpathian garden

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
TURISM

13/10/2021

118719 M 2011
07266

PANOSOL SC PANOSOL POWER SRL 13/10/2021

118017 M 2011
07269

Săptămâna Gustului PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH 13/10/2021

118618 M 2011
07270

INNENWEISS RUSTIC FABRYO CORPORATION SRL 13/10/2021

142916 M 2011
07267

CASA DARIA SC SERBAN SRL 13/10/2021

118720 M 2011
07268

DARIA SUITE SC SERBAN SRL 13/10/2021

117562 M 2011
07271

România exploraţi
Grădina Carpaţilor

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
TURISM

13/10/2021

117563 M 2011
07272

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
TURISM

13/10/2021

118353 M 2011
07159

PALAS P INIMA ORAŞULUI SC IULIUS MANAGEMENT CENTER
SRL

13/10/2021

118352 M 2011
07157

PALAS P SC IULIUS MANAGEMENT CENTER
SRL

13/10/2021

118877 M 2011
07289

BCRPOSPORTAL.RO BANCA COMERCIALA ROMANA SA 14/10/2021

131643 M 2011
07287

SAFETY C & C SECURITY SC CONDOR C&C SECURITY SRL 14/10/2021

118417 M 2011
07291

Kunden Conference
Education & Management

SC KUNDEN CONFERENCE
EDUCATION & MANAGEMENT SRL

14/10/2021

1236



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 06/2021

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

118619 M 2011
07281

Viva - Sibiu SC LOREX COM SRL 14/10/2021

118721 M 2011
07292

COMBUYERS Shortcut to
succesful buys. Worldwide!

DANILIUC ANGELA 14/10/2021

123455 M 2011
07293

kitchenshop ILIE LAURENTIU-THEODOR 14/10/2021

117965 M 2011
07306

FAINOSAG SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 14/10/2021

118416 M 2011
07283

Dor de dulce SC MARUX PROFESIONAL SRL 14/10/2021

120773 M 2011
07296

LABORATOARELE MERLIN PANDELE LIVIU 14/10/2021

118234 M 2011
07284

ROMATEL ROMATEL SA 14/10/2021

117317 M 2011
07285

REHOMA SC REHOMA SRL 14/10/2021

120026 M 2011
07308

FLY HIGH ENGLISH
KIDS CLUB

ASOCIATIA APROAPE DE TINE/RI 14/10/2021

120987 M 2011
07286

MDI FM 88.1 mhz SC MD I FLEISCH SRL 14/10/2021

119713 M 2011
07239

LIVE Ediţie Digitală
Exclusiv Online by

actualităţi stomatologice

SC DENTAL NEWS SRL 14/10/2021

122535 M 2011
06938

ACADEMIA DE BROKERI SC MAIER BUSINESS CONSULTING
SRL

14/10/2021

122536 M 2011
06939

FABRICA DE SPORT SC KG CONSTRUCT SRL 14/10/2021

121419 M 2011
06969

Sofia HOTEL -
Best in Bucovina

SC SEMTUR SRL 14/10/2021

123056 M 2011
06937

Eden Line Tourmaline
Technology

SC BIO EDENLINE SRL 14/10/2021

118264 M 2011
07275

PANNON GUARD SECURITY
INTERNATIONAL P.G.S.I.

SC PANNON GUARD SECURITY
INTERNATIONAL SRL

17/10/2021

121329 M 2011
07324

ETIQUETTE BY
DANA SAVUICA

STANCIU DANIELA SANDA 17/10/2021

122912 M 2011
07325

gECOroad s CRISTIAN-DANIEL IORGOIU 17/10/2021

127388 M 2011
07310

AD AUTO TOTAL
CONCURSUL

MECANICUL ANULUI

SC AD AUTO TOTAL SRL 17/10/2021
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118143 M 2011
07336

ZIPPER SC ZIPPER DATA SRL 17/10/2021

118228 M 2011
07316

ORTHOLAN BENEMEDO SRO 17/10/2021

117933 M 2011
07317

IRROPIA NEOLA PHARMA SRL 17/10/2021

136254 M 2011
07318

S NEC PLUS ULTRA HEINEKEN ROMANIA SA 17/10/2021

120170 M 2011
07327

COSTIN MURGESCU
CONTEST FOR

ECONOMIC RESEARCH
FGDB BANK DEPOSIT

GUARANTEE FUND

FONDUL DE GARANTARE A
DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

17/10/2021

118144 M 2011
07337

NIHIL SINE DEO MARGARETA A ROMANIEI . 17/10/2021

118235 M 2011
07338

NEXEL SC VITACOM ELECTRONICS SRL 17/10/2021

118722 M 2011
07328

LBO LIEB BENZ OIL SC LIEB-BENZ-OIL COMPANY LTD
SRL

17/10/2021

118723 M 2011
07329

POWER OIL COMPANY SC POWER OIL COMPANY SRL 17/10/2021

120063 M 2011
07350

Euro Touring Travel Agency SC EUROTOURING TRAVEL AGENCY
SRL

17/10/2021

130601 M 2011
07340

TRES ROSAE SC ALCOVIN SRL 17/10/2021

118724 M 2011
07330

MISCAREA UNEI
NOI GENERATII

SC LIEB-BENZ-OIL COMPANY LTD
SRL

17/10/2021

118421 M 2011
07341

EasyLock SC COSOSYS SRL 17/10/2021

118725 M 2011
07331

MOVEMENT
MEANS POWER

SC POWER OIL COMPANY SRL 17/10/2021

118418 M 2011
07319

4B SC TOUCHART GRAFICA & PRINT
SRL

17/10/2021

117804 M 2011
07320

DIMA & ASOCIAŢII SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI DIMA
& ASOCIATII

17/10/2021

118419 M 2011
07321

g organic SC CAFE IBERICA SRL 17/10/2021

118420 M 2011
07322

city grill organic SC CAFE IBERICA SRL 17/10/2021

117939 M 2011
07334

ELECTROTEST SC ELECTROTEST SRL 17/10/2021
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118286 M 2011
07348

OLOOSON SC INTERACTIV BUSINESS SRL 17/10/2021

121802 M 2011
07371

emic.ro PARICARUS LOGISTICS LIMITED 18/10/2021

117738 M 2011
07358

ŞARPELE ROZ SC RESIDENCE PARADIS SRL 18/10/2021

120775 M 2011
07372

cuponreducere.ro PARICARUS LOGISTICS LIMITED 18/10/2021

121803 M 2011
07373

MEGABUY PARICARUS LOGISTICS LIMITED 18/10/2021

118287 M 2011
07363

SALONUL AUTO
BUCUREŞTI & ACCESORII

SC PREMIUM EXPO SRL 18/10/2021

121891 M 2011
07364

Germina SC ZEELANDIA SRL 18/10/2021

118727 M 2011
07365

Chocko junior SC BIOFARM SA 18/10/2021

118728 M 2011
07366

MEMORIAL SC BIOFARM SA 18/10/2021

118729 M 2011
07367

KETOCALMIN SC BIOFARM SA 18/10/2021

118730 M 2011
07368

CARBOBIL SC BIOFARM SA 18/10/2021

118019 M 2011
07380

POKER FEST
TOURNAMENTS & EVENTS

SC GAMING CONSULTING SRL 18/10/2021

117623 M 2011
07370

ECOPACK PRIMII ÎN
AMBALAJE DIN 1921

SC ECOPACK SA 18/10/2021

118422 M 2011
07381

Sfatul Farmacistului
de la Help Net

SC HELP NET FARMA SA 18/10/2021

118163 M 2011
07383

SmartMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

19/10/2021

118332 M 2011
07384

The Procter & Gamble Company 19/10/2021

118333 M 2011
07385

Împreună ajungem
mai departe

SANOFI 19/10/2021

117404 M 2011
07404

OPTIMA SC CIPCOS MAR COMPLEX SRL 19/10/2021

118434 M 2011
07386

ZIUA NEWS NU VĂ TEMEŢI ! MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 19/10/2021

120920 M 2011
07405

Bohemia CERVEZA
IMPORTED BEER

CCM IP SA 19/10/2021
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125001 M 2011
07387

BLAZZAJ POTRA VALENTIN HOREA 19/10/2021

118436 M 2011
07406

VALMAR INSTAL SERVICE SC VALMAR INSTAL SERVICE SRL 19/10/2021

117578 M 2011
07388

OWSOFT-SERV SC OMNIWORLD SRL 19/10/2021

118288 M 2011
07389

WEG SC WESTERN ENERGY GROUP SRL 19/10/2021

117917 M 2011
07382

EsentialMed BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP SA

19/10/2021

120652 M 2011
07407

BCC PUBLISHING SC BUSINESS CHANNELS CONNECT
SRL

19/10/2021

118020 M 2011
07413

Crevedia GASTRO SC AGROLI GROUP SRL 19/10/2021

119451 M 2011
07390

CRAMA MICĂ DIN
CRAMA MARE

SC MURFATLAR ROMANIA SA 19/10/2021

117838 M 2011
07391

BRUMAR BACO BRANDS SRL 19/10/2021

117679 M 2011
07408

SC CAVYSERVTOP SRL
PUBLICITATE IMOBILIARĂ

TOPOGRAFIE-CADASTRU-
CARTE FUNCIARĂ

SC CAVYSERVTOP SRL 19/10/2021

118435 M 2011
07392

THINK-HYDRO.com UCM HYDRO SRL 19/10/2021

117710 M 2011
07393

Ver Linea SC VER LINEA CONCEPT SRL 19/10/2021

118731 M 2011
07394

O.E.S. SC ONE ELITE SECURITY SRL 19/10/2021

149473 M 2011
07410

Bio Dog BIOTUR EXIM SRL 19/10/2021

117967 M 2011
07412

Crevedia SC AGROLI GROUP SRL 19/10/2021

117968 M 2011
07414

Crevedia SELECT SC AGROLI GROUP SRL 19/10/2021

118620 M 2011
07396

ŞCOALA BONELOR Lucrurile
mari se construiesc de mic

FUNDATIA ROMANIAN ANGEL
APPEAL (APELUL INGERULUI
ROMAN)

19/10/2021

120461 M 2011
07397

SCAROM SC SCAROM SRL 19/10/2021

118733 M 2011
07419

FNP SC FORJA NEPTUN SRL 19/10/2021
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117966 M 2011
07403

SUPER de la BENI SC FLORISGIN IMPEX SRL 19/10/2021

117918 M 2011
07401

SOCEP PORT OPERATOR SC SOCEP SA 19/10/2021

118732 M 2011
07418

FNP FORJA NEPTUN SC FORJA NEPTUN SRL 19/10/2021

117403 M 2011
07402

BBY PF MARIA COCARCEA 19/10/2021

118437 M 2011
07444

Q5+ five star quality and more SC CASTEL DISTRIBUTION SRL 20/10/2021

117969 M 2011
07429

Ctrl S Salvează vieţi ASOCIATIA SALVEAZA VIETI 20/10/2021

121582 M 2011
07421

Danubium Getica Pinot Noir SC INTERVITT SRL 20/10/2021

121558 M 2011
07422

CRAMA VOIEVODULUI
2009 MERLOT

SC INTERVITT SRL 20/10/2021

121583 M 2011
07423

Danubium Getica Merlot SC INTERVITT SRL 20/10/2021

121584 M 2011
07424

Danubium Getica
Cabernet Sauvignon

SC INTERVITT SRL 20/10/2021

121585 M 2011
07425

DEZIMNIKOS MERLOT SC INTERVITT SRL 20/10/2021

120864 M 2011
07447

RENTALCARS.COM TRAVELJIGSAW LIMITED 20/10/2021

121559 M 2011
07426

CRAMA VOIEVODULUI
2009 MERLOT

SC INTERVITT SRL 20/10/2021

127078 M 2011
07449

PSIHO-ESTETICA DR. ARDESHIR VAHIDI 20/10/2021

122117 M 2011
07432

QUEEN OF THE WORLD SC SMILE EVENTS SRL 20/10/2021

118334 M 2011
07428

CONAC DOROBANŢU
Cupaj Roşu 2011

FINE WINE LACERTA S.R.L. 20/10/2021

117726 M 2011
07433

Bucharest Speakers
Bureau The first speakers

bureau in Romania

SC MY CONCEPT SRL 20/10/2021

118621 M 2011
07434

it Assist Departamentul tau IT SC IT ASSIST SERVICES SRL 20/10/2021

119323 M 2011
07437

MATRITA SC MATRITA SA 20/10/2021
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118265 M 2011
07438

VOCEA TA FĂLTICENEANĂ GHIBAN ELENA - LOREDANA 20/10/2021

117624 M 2011
07436

ARCO FESTA SC SIKA ROMANIA SRL 20/10/2021

118021 M 2011
07440

BCA IZOMAX SC SOMACO GRUP PREFABRICATE
SRL

20/10/2021

118022 M 2011
07441

BCA IZOMAX SOMACO SC SOMACO GRUP PREFABRICATE
SRL

20/10/2021

118023 M 2011
07442

DUO DISTRIBUTIE SC DUO SRL 20/10/2021

127077 M 2011
07448

PSYCHOAESTHETICS DR. ARDESHIR VAHIDI 20/10/2021

117612 M 2011
07450

Orensys SC ORENSYS SRL 21/10/2021

118139 M 2011
07453

ACUM MOARA
VINE LA SAC!

SC PROPAL INVEST SRL 21/10/2021

118118 M 2011
07468

Organi cLean GROZEA OCTAVIAN MIRCEA
VASILE VIRGIL
FOGARASSY CRISTIAN

21/10/2021

143013 M 2011
07455

Tellur from bright ideas SC ABN SYSTEMS INTERNATIONAL
SRL

21/10/2021

119021 M 2011
07470

EXCLUSIV -
documentarele TVR

SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

21/10/2021

142789 M 2011
07456

ALEXANDRU IAVER 21/10/2021

118119 M 2011
07457

ADA KINDERGARTEN
& SCHOOL

STEFANESCU ALINA 21/10/2021

118734 M 2011
07458

GÎRBEA VIŞINATĂ
DE STARCHIOJD

GÎRBEA GHEORGHE 21/10/2021

119104 M 2011
07459

GÎRBEA ŢUICA
DE STARCHIOJD

GÎRBEA GHEORGHE 21/10/2021

119022 M 2011
07471

TOPPING SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

21/10/2021

117770 M 2011
07454

Al tău SC CORIOLAN AUR SMARALD SRL 21/10/2021

117934 M 2011
07460

BERTI GERMAN EUGEN 21/10/2021

120567 M 2011
07466

BIO/LOGIC Biotehnologie.
Soluţia naturii

VASILE VIRGIL
GROZEA OCTAVIAN MIRCEA
FOGARASSY CRISTIAN

21/10/2021
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120706 M 2011
07472

CIUMBRUD PLANT SC CIUMBRUD PLANT SRL 21/10/2021

120776 M 2011
07473

CP ciumbrudplant SC CIUMBRUD PLANT SRL 21/10/2021

118439 M 2011
07467

Fuel cLean VASILE VIRGIL
GROZEA OCTAVIAN MIRCEA
FOGARASSY CRISTIAN

21/10/2021

118438 M 2011
07461

MallCurier. Daca nu-ti vin,
te ajuta curierul nostru!

SC ANCHOR GRUP SA 21/10/2021

118878 M 2011
07462

Neo Natura Verde
pentru viaţă

SC DANADI GROUP SRL 21/10/2021

119020 M 2011
07469

PUZZLE - WEEKEND IN 2 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

21/10/2021

124998 M 2011
07475

AFA SC HERBAGETICA SRL 24/10/2021

122724 M 2011
07474

L&N Nick-ice SC L&N NICK SRL 24/10/2021

118337 M 2011
07506

ECOOU SC KLEVEK GROUP SRL 24/10/2021

118735 M 2011
07497

escape BOWLING
RESTAURANT CLUB

MUSTANG TOUR SRL 24/10/2021

119836 M 2011
07476

SPC ESCORT SPC ESCORT SRL 24/10/2021

127255 M 2011
07490

FESTIVALUL PEŞTELUI SC PICNIC MEDIA SRL 24/10/2021

119714 M 2011
07484

MELLINA DUMITRU OANA-MADALINA 24/10/2021

118117 M 2011
07491

DRP Tax Wizards helpfull
solutions for tax geometry

SC DRP TAX WIZARDS SRL 24/10/2021

117594 M 2011
07503

CHABORSCHI MCM
Modul Compact Mobilier

Numele Calităţii fără cusur!

SC CHABORSCHI SRL 24/10/2021

118622 M 2011
07481

SNEHA SNEHA TRADING F.Z.E. 24/10/2021

122838 M 2011
07492

printesa polonic cel putin
10 motive să zambesti

RUSU ANCUTA 24/10/2021

118024 M 2011
07504

Remote NUKE SC COSOSYS SRL 24/10/2021

118440 M 2011
07493

BIBI BROTHERS
www.bibibrothers.ro

BALOI MIHAI CRISTI 24/10/2021
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118441 M 2011
07496

CASE DE MARCAT
CADEMAR SOLUTIONS

COSTEA CORNELIU-CLAUDIU 24/10/2021

136122 M 2011
07480

UNIVERSALIO
consiliere în educaţie,

experienţă în diversitate

SC EDUCATIVA SRL 24/10/2021

117935 M 2011
07494

FANNY SUC
NATURAL DE MERE

SC FOREST TRANS INTERNATIONAL
SRL

24/10/2021

120797 M 2011
07505

PLANES UN JOC
OFERIT DE PARAVION

SC PARAVION TOUR SRL 24/10/2021

139389 M 2011
07482

FARES 1929
PROFESIONIŞTII

PLANTELOR GASTROSEPT

SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

24/10/2021

119800 M 2011
07507

emblaze CHINTOIU CRISTINA 24/10/2021

118442 M 2011
07498

PAJO HOLDING PARASCHIV JUSTIN OVIDIU 24/10/2021

117815 M 2011
07511

MATIS Mezeluri
româneşti din 1950

SC INVEST ROMCONSULT STRADE
SRL

24/10/2021

117597 M 2011
07501

OM BOGAT LA MAJORAT... DUMITREAN BAZIL 24/10/2021

118122 M 2011
07499

INTERCOLLEGE IBS EDEX - EDUCATIONAL EXCELLENCE
CORPORATION LIMITED

24/10/2021

118289 M 2011
07509

BRO ROMANIA RULMENTI SC BEARINGS-RO SRL 24/10/2021

117683 M 2011
07512

Giorgio de Orlea SC URBIS 24/10/2021

125097 M 2011
06974

SUNETUL TRÂMBIŢEI IANCU AVRAM-MARIUS 24/10/2021

119621 M 2011
06156

TS SECURITY EXPERT S.C. TOTAL SECURITY INTER
EXPERT S.R.L.

25/10/2021

119329 M 2011
07534

LGC BIROU
PROIECTARE INSTALATII

SC LGC BIROU PROIECTARE
INSTALAŢII CONSTRUCŢII SRL

25/10/2021

118267 M 2011
07538

CAMEKATCU ROBINHAN SC CHEN 2005 HUA IMPOREX SRL 25/10/2021

118126 M 2011
07513

SEPA GRUP SECURITY SGS SC SEPA GRUP SECURITY SRL 25/10/2021

117405 M 2011
07527

STOIN WEST
PROTECT SECURITY

SC STOIN WEST PROTECT
SECURITY SRL

25/10/2021

117373 M 2011
07528

FEMOSUN REMEDICA IP LIMITED 25/10/2021
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118447 M 2011
07514

RODENTIST LACATUSU VASILE 25/10/2021

118266 M 2011
07529

wikidrept SC WOLTERS KLUWER ROMÂNIA
SRL

25/10/2021

118290 M 2011
07524

FUNDATIA PENTRU
STUDII INTERNATIONALE

FUNDATIA PENTRU STUDII
INTERNATIONALE

25/10/2021

133058 M 2011
07515

81 PMC GUARD SECURITY SC 81 PMC GUARD SECURITY SRL 25/10/2021

117312 M 2011
07525

BOUTIQUE RESTAURANT
World unique

concept Chocolat
CREATEUR DE GOUT

CONSTANTINESCU TUDOR MIHAI
GUILBERT-LASSAGNE-JEAN
PHILIPPE PIERRE LUC

25/10/2021

118736 M 2011
07530

ARBO radio ARBOmedia SRL 25/10/2021

118025 M 2011
07519

CĂMARA DOMNEASCĂ
Merinde gustoase

din Bucovina

BIFO REALTY SRL 25/10/2021

118737 M 2011
07531

ARBO tv ARBOmedia SRL 25/10/2021

118451 M 2011
07518

CONAC DOROBANŢU FINE WINE LACERTA S.R.L. 25/10/2021

118976 M 2011
07541

Excellent SC EXCELENT INTCOMTRADING SRL 25/10/2021

119741 M 2011
07522

CENTRUL DE
CONSULTANŢĂ ŞI

STUDII EUROPENE

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI
STUDII EUROPENE

25/10/2021

120181 M 2011
07523

CENTRUL DE CALIFICARE
ŞI RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
SOCIAL TRADE

CENTRUL DE CALIFICARE ŞI
RECALIFICARE PROFESIONALĂ
SOCIAL TRADE

25/10/2021

165422 M 2011
07571

Oktoberfest satmarean RINDFLEISCH KARL HEINZ
BOER ADAM

26/10/2021

117784 M 2011
07572

WALK OF FAME ROMANIA SC COCOR SA 26/10/2021

118469 M 2011
07574

DRCInteractive SC SILICON SERVICE SRL 26/10/2021

117783 M 2011
07573

PIAŢA TIMPULUI SC COCOR SA 26/10/2021

118739 M 2011
07575

SmartTools ... unelte care
gândesc! www.smarttools.ro

SC SMART TOOLS SRL 26/10/2021

122065 M 2011
07576

NeoCitran NOVARTIS AG 26/10/2021
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119269 M 2011
07545

BIBLIOTEQ SC ASIPA NET SRL 26/10/2021

121661 M 2011
07577

rentalcars.com TRAVELJIGSAW LIMITED 26/10/2021

119837 M 2011
07552

FESTIVALUL
INTERNATIONAL DE

FANFARE IOSIF IVANOVICI

CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE
JOS

26/10/2021

142771 M 2011
07553

ARXEDA NEOLA PHARMA SRL 26/10/2021

118134 M 2011
07546

TRĂSNIŢII CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

26/10/2021

117406 M 2011
07554

MIGLASEN NEOLA PHARMA SRL 26/10/2021

118456 M 2011
07565

BONIUM REMEDICA IP LIMITED 26/10/2021

118135 M 2011
07563

MAISON MIGNON SC TREI A SERVICE SRL 26/10/2021

118738 M 2011
07548

EMBLAZE CHINTOIU CRISTINA 26/10/2021

125094 M 2011
07550

Picas Te angajează
în construcţii

FUNDATIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR

26/10/2021

118198 M 2011
07566

IRIDEX SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT
SRL

26/10/2021

118623 M 2011
07567

DDG INSOLVENCY DDG INSOLVENCY SPRL 26/10/2021

125841 M 2011
07570

AVES SOFTWARE SC MIT SOLUTIONS TEAM SRL 26/10/2021

118468 M 2011
07568

CONACUL SOMEŞAN SC TONIGHT SRL 26/10/2021

118558 M 2011
07569

TOAMNA ORĂDEANĂ CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI
ORADEA

26/10/2021

118633 M 2011
07592

ISOTICA WOHL SRL 27/10/2021

118455 M 2011
07583

StreamPlay SC HOSTWAY ROMANIA SRL 27/10/2021

121239 M 2011
07615

BIO KRILL ACTIVE PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

27/10/2021

119107 M 2011
07607

Actival Junior BERES GYOGYSZERGYAR ZRT. 27/10/2021
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118890 M 2011
07593

ieşeni pentru ieşeni
ieşenipentruieşeni.ro

SC FRONT PAGE COMMUNICATION
SRL

27/10/2021

118136 M 2011
07585

Chanson belle SC CHANSON BELLE SRL 27/10/2021

118632 M 2011
07588

OMEGAVERT REMEDICA IP LIMITED 27/10/2021

118740 M 2011
07578

divin estetic SC RETIRO SRL 27/10/2021

125695 M 2011
07582

ROYAL HORECA
CULTIVAREA

BUNULUI GUST

SC ROYAL HORECA SRL 27/10/2021

117348 M 2011
07586

NOCOLIC REMEDICA IP LIMITED 27/10/2021

119214 M 2011
07603

MULTICAB ELECTRO SC MULTICAB ELECTRO SRL 27/10/2021

119106 M 2011
07606

Beres Probio6 BERES GYOGYSZERGYAR ZRT. 27/10/2021

118889 M 2011
07581

European Symposium on
Religious Art, Restoration

and Conservation

MELNICIUC PUICA NICOLETA 27/10/2021

119471 M 2011
07604

PETSMILE CATALIN MANEA 27/10/2021

118879 M 2011
07613

Bauten Consulting SC BAUTEN INVEST SRL 27/10/2021

122265 M 2011
07614

DOCTOR WINE I.M. VINARIA BOSTAVAN SRL 27/10/2021

119105 M 2011
07605

DepoVit BERES GYOGYSZERGYAR ZRT. 27/10/2021

118044 M 2011
07590

ALEX TRADING
O alegere rafinata

SC ALEX TRADING PRO-SERV SRL 27/10/2021

121554 M 2011
07594

Crosul Companiilor ASOCIATIA CS RUNNERS CLUB 28/10/2021

118452 M 2011
07620

WELCOME LAS FIERBINTI SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

28/10/2021

118141 M 2011
07618

LOVE TIME AHMAD SAAD 28/10/2021

118026 M 2011
07623

CAR RATB IFN CASA DE AJUTOR RECIPROC A
SALARIATILOR DIN RATB INSTITUTIE
FINANCIARA NEBANCARA

28/10/2021

117763 M 2011
07632

TAMTAM RADU IOAN BUDEANU 28/10/2021
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142936 M 2011
07635

STRADA Buzău COTIDIAN
LOCAL INDEPENDENT

DOBRICA DUMITRU 28/10/2021

117407 M 2011
07638

KARRO SC TEMAD CO SRL 28/10/2021

118027 M 2011
07636

Zdrovital SC ZDROVIT ROMANIA SRL 28/10/2021

118292 M 2011
07628

PAZA SI PROTECTIA VIPER VIPER PAZA SI PROTECTIE SRL 28/10/2021

118559 M 2011
07625

SOFIA ROAS OVIDIU 28/10/2021

118338 M 2011
07637

DOMENIUL PANCIU SC NATURA SRL 28/10/2021

122149 M 2011
07629

MUSSE SC MUSSE TRADE SRL 28/10/2021

119502 M 2011
07621

CEVA BUN DE LA VIAŢĂ SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

28/10/2021

118291 M 2011
07622

TS OMEGA SC TEHNO SECURITY OMEGA SRL 28/10/2021

119375 M 2011
07627

HALTERRA SC HALTERRA SRL 28/10/2021

119270 M 2011
07633

ROM-FUNGHI
Colectam calitate

SC ROM-FUNGHI SRL 28/10/2021

117637 M 2011
07630

Global power
with local energy

SC GENERAL TURBO SA 28/10/2021

120525 M 2011
06897

GALERIA CALINA FUNDATIA CALINA 28/10/2021

119267 M 2011
06913

MERE DE ITEŞTI SĂNĂTOS
TU SĂ TRĂIEŞTI !

SC LUC'S IMPEX SRL 28/10/2021

118461 M 2011
07634

biomed SC BIOMED SRL 31/10/2021

165420 M 2011
07662

Oktoberfest Satu Mare RINDFLEISCH KARL HEINZ
BOER ADAM

31/10/2021

117982 M 2011
07650

Bogdan Dragan GHITA COSTIN 31/10/2021

117816 M 2011
07652

Tort Design for
gorgeous people

SC BON HUMOR CAFE SRL 31/10/2021

124053 M 2011
07681

REVISAN REMEDICA IP LIMITED 31/10/2021

118467 M 2011
07653

STUDENTPUB STATE CATALIN STEFANITA 31/10/2021
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118923 M 2011
07645

Keylegal by KEYGROUP SIRBU CRISTINA ADRIANA 31/10/2021

118470 M 2011
07672

Nielsen Bainbridge SC NIELSEN DESIGN ROMANIA SRL 31/10/2021

127486 M 2011
07642

CITOHELP SC HERBAGETICA SRL 31/10/2021

118921 M 2011
07643

Keygroup. Echilibru.
Siguranta. Inovatie

SIRBU CRISTINA ADRIANA 31/10/2021

118922 M 2011
07644

Keypi by KEYGROUP SIRBU CRISTINA ADRIANA 31/10/2021

121263 M 2011
07677

HRS HUMAN
RESPECT SOLUTIONS

SC HR SPECIALISTS SRL 31/10/2021

122530 M 2011
07686

TEACH FOR ROMANIA Teach For All, INC. 31/10/2021

116766 M 2011
07659

bpt Biblioteca Pentru Toţi TUCĂ MARIUS 31/10/2021

118940 M 2011
07656

BUDUREASCA VINURI
NOBILE ROMÂNEŞTI

SC VIILE BUDUREASCA SRL 31/10/2021

123766 M 2011
07679

TURNIRUL CETATILOR SC BONIMA SRL 31/10/2021

118637 M 2011
07649

verdina SC MOTORCENTER SRL 31/10/2021

124843 M 2011
07680

DAILY BASICS MASTERANGE ROMANIA SRL 31/10/2021

118636 M 2011
07648

S.C. SET SOCIETATEA
EXPERTILOR TEHNICI
TIMIS S.A. ROMANIA

SC SOCIETATEA EXPERTILOR
TEHNICI SET TIMIS SA

31/10/2021

118880 M 2011
07687

Esenţe naturale
eco, bio, organic

COSTIN CLAUDIU CONSTANTIN 31/10/2021

117803 M 2011
07483

SC NYS EXPERIENCE SRL 31/10/2021

118966 M 2011
07478

TOTAL RACE TOTAL RACE GROUP SRL 31/10/2021
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Referitor la depozitul M 2019 09173 din 23.12.2019, publicat în BULETINUL OFICIAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci, nr. 01/2020 dintr-o eroare materială clasele Nisa
de produse 1 şi 2 au fost menţionate în mod eronat în cererea de divizare, cererea de divizare fiind
solicitată numai pentru clasa Nisa de produse 19, respective:
     Clasa 19: Materiale, nu din metal, pentru edificare şi construcţie; conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile, nu din metal; monumente
nemetalice.

Referitor  la  cererea de înregistrare marcă nr.  M 2020 06684 - “Foarteiute.ro”, facem  precizarea că,
dintr-o eroare materială, aceasta a apărut publicată de două ori, în BOPI nr. 4/2021 şi în BOPI
nr. 5/2021. 
Prin urmare, publicarea din BOPI nr. 5/2021 se anulează. 

Referitor la publicarea din BOPI - Secţiunea Mărci nr. 11/2012, respectiv a eratei din BOPI - Secţiunea
Mărci nr. 05/2021, privind marca combinată MN 120755 – „SMSLink”, menţionăm faptul că, dintr-o
eroare tehnică, a fost publicat următorul text: “În conformitate cu regula 17 Alineatul 4 din
Regulamentul de aplicare al Legii 84/1998, republicată, conform adresei nr. 1022052/19.08.2012,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii 1022052/29.08.2012”. Ca urmare, se
exclude de la publicare întregul text: “În conformitate cu regula 17 Alineatul 4 din Regulamentul de
aplicare al Legii 84/1998, republicată, conform adresei nr. 1022052/19.08.2012, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii 1022052/29.08.2012”. Marca MN 120755 – „SMSLink”
a fost înregistrată în integralitatea ei, fără disclaimer, deoarece nu s-a solicitat de către OSIM
acordarea de disclaimer şi titularul nu a acordat nicio declaraţie în baza art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată.

Referitor la reînnoirea mărcii M 2007 04861 – STIRBEY, facem precizarea că, dintr-o eroare
materială, reînnoirea a fost publicata de două ori.
Publicarea din BOPI 5/2017 este anulată. 

Avand in vedere faptul ca transmiterile de drepturi  cu nr  115796, 115794, 115795, 115792, 115791,
077726, 115799, 115802, 115800, 115804, 115803, 115805, 090972, 060697, 063516, 115797,
056733, 059153, 060686, 115798, 054255, 122244, 112965, 077194, 078772, 078339, 078340,
083171, 090137, 093009, 137763, 130803, 129865, 130360, 129864, 093394, 046329, 153906,
153905, 155789, 163679, 159691, 142951, 146822, 159693,160753, 104875, 170766  au fost
publicate in BOPI 9/2020 insa,  datorita unei erori a sistemului informatic (Baza de date OSIM), nu
apar puplicate in acest BOPI.

1253



12. DIVERSE
- LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR 

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR 
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

- ANUNŢURI OFICIALE

- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.



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,

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

Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

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
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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

Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

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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