
BULETINUL OFICIAL 
DE
PROPRIETATE 
INDUSTRIALĂ 

Secţiunea MĂRCI
şi

INDICAŢII GEOGRAFICE

OFICIUL DE STAT
PENTRU
INVENŢII ŞI MĂRCI

Nr. 3/2021 

ROMÂNIA



B U L E T I N  O F I C I A L  D E  P R O P R I E T A T E  I N D U S T R I A L {

CUPRINS GENERAL

DirecÛia-RedacÛia-AdministraÛia

OFICIUL DE STAT PENTRU
INVENÚII ÔI M{RCI

Str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3
telefon:  + 4021.306.08.00
fax:        + 4021.312.38.19
e-mail: office@osim.ro
http://www.osim.ro

BUCUREÔTI-ROMÂNIA

ISSN 1582 - 8514

Nr. 3
31 martie 2021

1. Lista cererilor de marcă admise la înregistrare (în ordinea num|rului de
       depozit) conform art. 26, alin (1), din legea 84/1998, republicat| ........... 15

2.   Lista m|rcilor Õi indicaÛiilor geografice înregistrate, în ordinea 
      nr. de depozit .......................................... ............................................  533

3. Tabele cu m|rcile înregistrate, publicate:
- în ordinea nr. de depozit .................................. .................................  695
- în ordinea nr. de marc| ......................................................................  709
-  în ordinea alfabetic| a denumirii m|rcii ............................................  712
- în ordinea alfabetic| a numelui titularului .........................................  717
- în ordinea clasei NISA ..................................... ................................  725

4. Modific|ri Õi transmiteri de drepturi .....................................................  736

5. Lista m|rcilor reînnoite ........................................................................  787

6. Retrageri Õi limit|ri la cerere ................................................................  804

7. Modificări conform  declaraţiei prevăzută la Art. 11 din lege ...............  826

10.    Diverse
- Lista agenÛiilor specializate în proprietate industrial| .......................  873
- Lista consilierilor în proprietate industrial| ......................................  898
- Lista centrelor regionale ................................... ............................. ...  929

8. Tabel cuprinzând m|rcile care expir| în 
       perioada 01.07.2021 - 31.07.2021 Õi urmeaz| a fi reînnoite .................  831

9.    Erate ............................................................................................. ........ 867

trancad
Text Box
ISSN-L 1220-6091



Buletin Oficial de Proprietate Industrial|, publicaÛie oficial| editat| de
Oficiul de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci în 12 volume anual,

în funcÛie de num|rul cererilor de înregistrare a m|rcilor Õi indicaÛiilor geografice,
a certificatelor de înregistrare Õi de reînnoire a m|rcilor acordate

CONDIÚII DE VÂNZARE A
BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{

Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| se poate obÛine de la Oficiul de Stat pentru InvenÛii
Õi M|rci, str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti.

• RelaÛii despre condiÛiile anuale de abonare le puteÛi obÛine de la O.S.I.M., telefon
+4021.306.08.00, +4021.306.08.01 pân| la +4021.308.08.29, interior 429 sau 369.

• PreÛul unui abonament la publicaÛia BOPI - M|rci Õi indicaÛii geografice - suport hârtie - este
de 890 lei (cu difuzare prin poÕt|) Õi de 833 lei cu ridicare de la sediul OSIM.

• PreÛul unui abonament la publicaÛia BOPI - M|rci Õi indicaÛii geografice - suport electronic -
este de 303 lei (cu difuzare prin poÕt|) Õi de 257 lei cu ridicare de la sediul OSIM.

• PreÛul unui abonament la publicaÛia BOPI - M|rci Õi indicaÛii geografice - transmis prin FTP,
este de 233 lei.

• În cazul în care vor interveni modific|ri ale preÛurilor, acestea vor fi anunÛate.

Începând cu data de 1 august 2017, conturile OSIM sunt:
- cont LEI - IBAN RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX,

deschis la Trezoreria Sector 3, str. CireÕului, nr. 6, sector 3, BucureÕti, 
cod fiscal 4266081;

- cont EUR - IBAN RO38RNCB0080005630320005, 
deschis la BCR, Sucursala Sala Palatului.

Programul de lucru cu publicul al Registraturii O.S.I.M. este urm|torul:
luni - joi: 9,00 - 16,30
vineri: 9,00 - 14,00



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  publicarii  admiterii  cererii  de 
înregistrare  a  marcii,  conform art.  26  alin.  (4),  orice  persoana  interesata 
poate formula opozitie la înregistrarea marcii.
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(210) M 2020 03886
(151) 06/08/2009
(732) TOCORP HOLDING B.V.,

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI, NR.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANDREA'S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări.

───────

(210) M 2020 03966
(151) 11/09/2020
(732) VIRGIL MELNIC, STR. ACA DE

BARBU 1, SC. 1, AP. 11, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300255, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Cartea All Inclusive
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16.  Hârtie, tipărituri, fotografii/desene (tipărite).

───────

(210) M 2020 04187
(151) 06/11/2017
(732) RÜSTÜ ÖCZAN, FINNENTROPER

WEG 24, BERLIN, 13507,
GERMANIA

(540)

ipek
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 25.01.15; 06.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, nu viu, fructe de mare, nu
vii, moluşte, nu vii, produse lactate şi înlocuitori,
ouă, produse din ou, fructe, ciuperci şi legume
prelucrate (inclusiv nuci şi păstăioase), jeleuri,
jeleuri comestibile, gemuri, compoturi, fructe şi
legume tartinabile, supe, ciorbe, extracte din
carne, fasole la conservă, uleiuri şi grăsimi
comestibile, pastă de roşii, pastă de ardei,
legume cu păstăi procesate, măsline procesate,
pastă de susan, ulei de măsline, paste de
legume, roşii uscate, supă instant.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse preparate la cuptor şi
de patiserie, zahăr, miere, golden syrup (sirop
auriu), drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), condimente, amestecuri de
condimente, mirodenii, arome pentru băuturi,
altele decât uleiurile esenţiale, chutneys
(condimente), paste, ciocolată şi deserturi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), preparate pentru copt, preparate
din cereale, aluat, dulciuri (bomboane), acadele
şi gumă de mestecat, gheaţă, îngheţată, iaurt
îngheţat şi şerbeturi, paste făinoase proaspete şi
uscate, terci de ovăz, terci de mălai, ketchup de
roşii, maioneză, halva.

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

───────

POLARISAVENUE 138,
HOOFDDORP, NL-2132 JX, TARILE
DE JOS
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(540)

Șindrilă FINLANDEZĂ
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1004719/18.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Șindrilă FINLANDEZĂ".

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08

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

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

───────

(540)

SELFY SPUMĂ ACTIVĂ
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1004115/12.02.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "SPUMĂ ACTIVĂ" .

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

clase:
3. Spumă activă de spălare şi curăţare a
autovehiculelor, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire a autovehiculelor, soluţii
pentru îndepărtarea petelor, detergenţi auto,
lichide pentru curăţarea parbrizului şi a altor
componente auto.

───────

(540)

Mentinem Romania Conectata
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,

(210) M 2020 04882
(151) 14/07/2020
(732) S.C. IZOPOL S.R.L., 

STR. ZIZINULUI NR. 121A, 
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 
500407,  BRAȘOV, 
ROMANIA

(210) M 2020 05159
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, 

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

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

(210) M 2020 05206
(151) 10/09/2020
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, 

STR. BARBU VĂCĂRESCU 
NR. 201,ET. 8, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
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măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuția,
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, dispozitive de calculat,
computere şi dispozitive periferice pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicaţii.
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,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(540)

Tinem Romania Conectata
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuția,
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, dispozitive de calculat,
computere şi dispozitive periferice pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicaţii.
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,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(540)

LaProvincia Pui Vegetarian
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne proaspătă de pui, carne de pui
congelată, extract din carne de pui, păsări de
curte, nu vii.

───────

(210) M 2020 05207
(151) 10/09/2020
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, 

STR. BARBU VĂCĂRESCU 
NR. 201,ET. 8, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(210) M 2020 05282
(151) 28/07/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, 

BD. REPUBLICII NR. 164B, 
JUDEŢULPRAHOVA, PLOIEŞTI, 
100072,  PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA ȚULUCA, 
B-DULLACUL TEI NR. 56, BL. 19, 
SC. B, AP.52, SECTOR 2, 020392 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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(210) M 2020 05365
(151) 18/05/2011
(732) LABORATOIRES NOREVA-

(540)

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

3. Produse cosmetice, creme, geluri, loțiuni,
pomezi, preparate pentru îngrijirea pielii, cu
excepția produselor de machiaj (pentru scopuri
cosmetice), săpunuri, parfumuri, preparate
cosmetice pentru băi, loțiuni de păr, șampoane.
5. Produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii
și anume produse dermatologice pentru
tratamentul keratozei pilare.

───────

(540)

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

LED, 
66, AVENUE DES CHAMPS
ELYSÉES, F-75008, PARIS,
FRANȚA

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

KERAPIL

(210) M 2020 05437
(151) 05/08/2020
(732) MITZUU MEDIA SRL, 

STR. AVRIG NR. 24, BL. P19, 
SC. A, ET. 1,AP. 6, SECTOR 2, 
BUCURESTI,ROMANIA

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

MITZUU

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, 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, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv online,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printrun
site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în  scopuri  culturale  și  educative,  organizare
de  evenimente de  divertisment  și  evenimente
culturale,  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 scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare  de  activități  culturale,  organizare 
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și  coordonare  de  întâlniri  în 
domeniul divertismentului,  organizare  și 
pregătire de  expoziții  în  scopuri  de 
divertisment, organizarea  de  activități 
recreative destinate studenților, organizarea  de
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───────

(210) M 2020 05491
(151) 05/08/2020
(732) LOCAL GOURMET 197 S.R.L.,

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

(540)

LOCALGOURMET

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01

(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.

baluri, organizareade demonstrații în scopuri
recreative,organizarea de evenimente culturale 
șiartistice, organizarea de spectacole culturale,
organizarea  spectacolelor,  planificare  și
coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare  la  jocuri  cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii  de   divertisment  sub  formă de
concursuri, serviciide divertisment sub formă
de  programe  de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de  ceremonii pentru  petreceri  și  evenimente 
speciale,  servicii de  montaj  de  divertisment 
lejer,  organizarea  de turnee  sub  formă  de 
servicii de divertisment.

STR. CAMPULUI, BL. 11, SC. B, 
AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
FĂGĂRAȘ, BRAȘOV, ROMANIA

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  pot fi  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  decomert online, publicitate online pe 
o reţea decalculatoare, prezentarea produselor
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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 alimente și 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
spații libere (alimentație publică), furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii de
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.

───────

(540)

Shine Whitening Technology

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

3. Geluri pentru albirea dinților, paste pentru
albirea dinților, creme pentru albirea dinților,
produse pentru îngrijirea dinților, produse pentru
lustruirea dinților, preparate pentru curățarea
dinților, produse pentru curățarea dinților, loțiuni
pentru curățarea dinților, geluri pentru curățarea
dinților, pulbere pentru curățarea dinților, pudră
pentru curățarea dinților, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, paste de dinți, pastă
de dinți ingerabilă, pastă de dinți nemedicinală,
produse lichide pentru curățarea dinților, benzi
de albire a dinților, preparate de albire a dinților,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, produse pentru curățarea dinților și ape
de gură (nu pentru scopuri medicale), benzi de
albire pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice).
5. Materiale pentru repararea dinților, materiale
pentru restaurarea dinților, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, produse medicinale pentru curățarea
dinților.
21. Periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, periuțe interdentale pentru
curățarea dinților, recipiente pentru produse
de curățare a dinților, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, aparat cu jet de
apă pentru curățarea dinților si gingiilor.

───────

(210) M 2020 05496
(151) 05/08/2020
(732) RICHEARD-CONSTANTIN

TUFEANU, SOS. PANTELIMON
114-124, BLOC 208B, SCARA 2
APT 55, SECTOR 2, BUCURESTI,
021642, ROMANIA

(540)

ORA AUTOMOBILE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport.

───────

prin  toate  mijloacele  de  comunicare  pentru 
vânzarea  cu amănuntul  sau  cu  ridicata, 
servicii  de  comerț electronic,  și  anume 
furnizarea  de  âinformații 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 analizăde 
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.

(210) M 2020 05495
(151) 05/08/2020
(732) NILBIDI TRANS SRL, 

STR. MIHAIL KOGALNICEANU 
NR. 115, BL. A1,AP. 60, JUDETUL 
BRAILA, BRAILA,810060, BRĂILA, 
ROMANIA
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(210) M 2020 05499
(151) 05/08/2020
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

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

(540)

CATEDRALA CREDINȚEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.03; 25.01.25

(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.

───────

(540)

SCT CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
26.04.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Zidire, izolarea clădirilor, servicii de
construcții, demolarea clădirilor, construcția de
fabrici, zidărie, vopsire interioară și exterioară,
aplicarea tapetului/tapetare, construcția de diguri
portuare, tencuire, lucrări de instalație de apă și
canal.

───────

(210) M 2020 05550
(151) 07/09/2020
(732) SC MIDAS & CO SRL, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 2, JUDEŢUL
IALOMIŢA, URZICENI, 925300,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

MidasAnAir

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.02

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

(210) M 2020 05531
(151) 06/08/2020
(732) STAICU CONSTRUCT SRL, 

STR. FERMEI NR. 30, 
JUDEȚUL ILFOV,COMUNA 
CIOLPANI, ILFOV,ROMANIA
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(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#5c7c44), galben (HEX=#fcc63c)

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

11. Aparate pentru dezinfecția aerului cu flux
concentrat de radiație neionizată.

───────

(210) M 2020 05579
(151) 02/09/2020
(732) BYTEX SOFTWARE SERVICES

(540)

bytex

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12

clase:
42. Proiectare la comandă de software pentru
calculatoare (software orientat client).

───────

(540)

TARA MEA
(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.

───────

(540)

35. Publicitate, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, servicii de publicitate, promovare
şi marketing prin toate mediile cunoscute
sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv
online, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, promovarea
intereselor membrilor proprii, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, asistenţă
în afaceri, management şi servicii administrative,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de lobby comercial,
căutarea de sponsorizări, consultanţă în resurse
umane pentru întreprinderi, consultanţă în
managementul activităţilor comerciale, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de publicitate, organizare şi coordonare de
evenimente de marketing, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare, crearea materialului publicitar,

SRL, STR. GRIGORE URECHE
NR. 14, ETAJ 1, CAMERA 2, 
JUD.IASI, IASI, ROMANIA

(210) M 2020 05765
(151) 16/08/2020
(732) CRISTINA CHIRIAC, 

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

CONAF ROMANIA

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

(210) M 2020 05699
(151) 13/08/2020
(732) RCS & RDS SA, 

STR. DR. STAICOVICI NR. 75, 
FORUM 2000BUILDING, FAZA I, 
ET. 2, SECTOR5, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL,
 STR. TURDANR. 127, BL. 2, 
AP. 91, SECTOR 1, BUCURESTI, 
ROMANIA

STRADA PLANTELOR, NR. 17, 
CORP A, AP.1 BIS, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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concepţie, realizare şi producţie de material
publicitar şi de anunţuri publicitare, servicii
de grafică publicitară, materiale publicitare,
promovarea afacerii, publicare de materiale
şi texte publicitare sau promoţionale, servicii
de informaţii privind marketing-ul, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii publice,
servicii de consultanţă privind relaţiile publice,
publicitatea şi marketingul.

───────

(540)

NITRAMONIA
(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,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri
și alte produse de umplere, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, uree
tehnică (îngrăşăminte), uree tip îngrăşăminte,
UAN îngrăşăminte lichide, azotat de amoniu,
nitrocalcar.

───────

(540)

OIL & GAS

(531) Clasificare Viena:
01.03.17; 26.01.05; 03.11.07; 03.11.24;
27.05.01; 27.05.08

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

35. Servicii de comerţ cu ridicata al
combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate.

───────

(210) M 2020 05770
(151) 17/08/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

CAROL PLAZA

(210) M 2020 05766
(151) 17/08/2020
(732) POPASUL TREBES SRL, 

CALEA MOINEŞTI NR. 31, 
JUDEŢULBACĂU , BACAU, 
BACĂU,ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
JUD.BRASOV,  BRAȘOV,
ROMANIA

(210) M 2020 05768
(151) 17/08/2020
(732) MARIUS ARGHERIE, 

BD. TIMISOARA NR. 89, BL.C1.3,
SC. B, ET. 3, AP. 30, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii oferite de antreprenori sau
subcontractori în domeniul construcțiilor (servicii
de construcții).
41. Servicii oferite de persoane sau instituții
pentru a dezvolta facilitățile mentale ale
persoanelor sau animalelor, ca și servicii
destinate divertismentului sau captării atenției.
43.  Servicii de restaurante, cazare temporară.
45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor, servicii personale și
sociale oferite de terți pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 05778
(151) 17/08/2020
(732) S.C. LOVEX XXX SRL, B-DUL

DINICU GOLESCU NR. 23-25,
BL. B, SC. 4, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LOVEX 4 tablets Sildenafil

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.02

clase:
5. Medicament pentru afecţiuni cardiace şi
pentru tratarea potenţei.

───────

NR. 5, BL. D11, AP. 30, JUD. CLUJ,
DEJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

Centrul de terapie
şi masaj Dora Cociş

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
masaj, masaj thailandez, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj tradițional japonez, informații
referitoare la masaj, masaj cu pietre calde,
masaj în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de masaj la picioare.

───────

(210) M 2020 05933
(151) 21/08/2020
(732) BRAVO PRODUCTIONS SRL,

STR. NĂSĂUD NR, 16, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400610,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MIRCEA BRAVO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 05850
(151) 17/09/2020
(732) DORA COCIȘ, ALEEA LALELELOR

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată,  publicitate  radiofonică,  publicitate  și
marketing,  organizarea  de  publicitate,
promovarea  afacerii  (publicitate), publicitate în
reviste, agenții de publicitate, servicii de
publicitate,  publicitate  și  reclamă,  consultanță
privind  publicitatea,  publicitate, inclusiv 
publicitatea online în rețele  informatice, servicii
promoționale  de  publicitate, servicii  de 
publicitate  digitală,  consultanță  privind 
publicitatea  comercială, consultanță  în 
publicitate  și marketing, servicii   de  publicitate
 

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 
550311, ROMANIA
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și marketing, servicii deeditare de publicitate,
servicii  de  reclamă  și publicitate,  servicii  de 
promovare și publicitate, servicii de agenție de 
publicitate,  publicitate  pentru  terți  pe 
internet,  servicii  de  publicitate  și  reclamă,
negociere  de  contracte  de  publicitate, 
dezvoltare  de  conceptii  de  publicitate, 
consultanță  în  afaceri  privind  publicitatea, 
consultanță pentru afaceri privind publicitatea, 
furnizare  de  informații  privind  publicitatea, 
servicii  de cercetare  privind  publicitatea, 
publicitate  promoțională  pentru  proiecte  de 
explorare,  servicii  de  publicitate  furnizate  prin
internet, servicii  de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, întocmirea de texte de publicitate
comercială,  pregătirea  de  prezentări
audiovizuale pentru publicitate, servicii de
publicitate  și  marketing  online,  servicii  de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, intermediere
de  contracte  de  publicitate  pentru alte 
persoane,  analiza  reacției  la  publicitate  și 
cercetare de piață, consultanță referitoare la 
servicii  de publicitate și  promovare, publicitate 
prin  intermediul  mediilor electronice  și 
îndeosebi prin internet, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri,  servicii  de 
asistență  și  consultanță  pentru  publicitate, 
marketing  și promovare,  servicii  de 
consultanță în legăturăcu reclame, publicitate 
și  marketing,  servicii  de publicitate  și 
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, pregătire  și  realizare  de  planuri  și 
concepte media și de publicitate, servicii de
publicitate  și  de  marketing  furnizate  prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de  marketing  furnizate  prin  mijloacele  de 
media  socială,  difuzare  de materiale  de  
reclamă,  de  marketing  și publicitare,  crearea 
materialului  publicitar, reactualizarea 
materialelor publicitare, producție de material 
publicitar  și  anunțuri publicitare,  realizare  de 
material  publicitar,  concepere  de  material 
publicitar, producție  de  material  publicitar, 
pregătire  de publicații  publicitare,  pregătire 
de  anunțuri publicitare,  publicare  de  materiale 
publicitare, realizare de materiale publicitare,
producție  de  clipuri  publicitare,  furnizare  de 
informații  publicitare,  distribuire   de   materiale
publicitare,  redactare  de  texte  publicitare, 
creare  de  texte  publicitare,  publicare de  texte 
publicitare,  producție  de  materiale  publicitare,

producție  de material  publicitar  vizual,  difuzare 
de  materiale  publicitare, servicii   publicitare  și
de  promovare,  prezentare  de produse  în  scop 
publicitar,  realizare  de  anunțuri publicitare 
pentru  terți,  organizarea  de  concursuri  în 
scopuri publicitare, organizare de prezentări în 
scopuri publicitare, organizarea de expoziții în 
scopuri  publicitare, organizare  de  expoziții  în 
scopuri publicitare, distribuție de produse în 
scopuri publicitare,  editare  și  actualizare  de 
texte publicitare, organizarea de prezentări în
scopuri  publicitare,  organizare  și  realizare  de 
evenimente  publicitare,  difuzare  de materiale 
publicitare  și  promoționale,  difuzare de 
anunțuri publicitare prin internet,publicare de 
materiale  și  texte  publicitare,  compilare, 
producție  și  diseminare  de material  publicitar, 
furnizare  de  spațiu  publicitar  în  medii 
electronice,  producție de  înregistrări  video  în 
scopuri  publicitare,  producție  de  înregistrări 
audio  în scopuri  publicitare,  realizare  de 
înregistrări  video în  scopuri  publicitare, 
organizare  de  târguri comerciale  în  scopuri 
publicitare, marketing promoțional, marketing 
digital, marketing  de  produse,  campanii  de 
marketing, marketing pentru evenimente,
marketing pe internet, planificare de strategii de
marketing,  marketing  destinat  unui anumit 
scop,  servicii  de  consultanță  privind 
marketingul,  servicii  de  consiliere  privind
marketingul,  consultanță  în  materie  de 
marketing  direct,  dezvoltare  de  strategii  și
concepte de marketing, producție de înregistrări
video  în  scopuri  de  marketing, promovare,
publicitate  și  marketing  pentru pagini  web 
online, producție de înregistrări audio în scopuri 
de  marketing,  servicii  de  marketing 
promoțional  folosind  mijloace audiovizuale,
furnizare  de  consultanță  în marketing  în 
domeniul  mediilor  sociale,  distribuirea  de 
materiale  publicitare,  de marketing și materiale 
promoționale,  furnizare  de servicii  de  consiliere 
în  marketing  pentru  producători,  servicii  de 
consultanță  în domeniul  marketingului  pe 
internet,  profilarea  consumatorilor  în  scopuri 
comerciale sau  de  marketing,  servicii  de 
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, marketing de produse și servicii pentru 
alte  persoane,  organizare  și  coordonare de 
evenimente promoționale de marketing pentru 
terți,  dezvoltarea  și implementarea de strategii 
de marketing pentru alte persoane, promovarea
comercial,  servicii  de    promovare    comercial,
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───────

promovare  de  evenimente  speciale,  servicii 
de  publicitate pentru  promovarea  comerțului 
electronic, publicitate, în special servicii pentru
promovarea  de  produse,  intermediere  de 
contracte de publicitate și promovarepentru alte
persoane, furnizare de informații  de afaceri în 
domeniul mediilor sociale, publicitateprin toate
mijloacele publice de comunicare,prezentare 
de  firme  pe  internet  și  în  alte  medii de 
comunicare,  compilare  de  anunțuri  publicitare
pentru  utilizarea  pe  pagini  web  de  internet, 
prezentare de  produse,  organizare  de 
prezentări comerciale,  prezentare  de  bunuri  și 
servicii.

41. Proiectarea filmelor, distribuție de filme,
divertisment  prin  filme,  prezentare   de   filme,
servicii de producție de filme, producție de filme
în studiouri, servicii pentru producția de filme
cinematografice,  producție  de  filme
cinematografice de animație, producție de filme
în   scopuri  educative,  producție   de  filme    în
  

38. Servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, servicii de
comunicare  pe  internet,  comunicare  de 
informații  prin mijloace electronice, comunicare 
de  date  prin  mijloace  electronice,  comunicare 
prin  rețele private  virtuale  (VPN),  comunicare 
prin răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin 
mijloace  electronice,  comunicare electronică 
prin spații de chat, linii de chat și forumuri pe 
internet,  transmitere  de date  și  de  informații 
prin  intermediul  calculatoarelor  și  al 
mijloacelor electronice decomunicare, difuzare 
de  programe  prin  internet,  transmitere  digitală 
de  date  pe  internet, transmitere  de  date  audio 
pe internet, furnizarea accesului la platforme 
pe internet,  transmitere  de  conținuturi 
multimedia  pe  internet,  servicii  de 
comunicații  prestate  pe  internet,  furnizarea 
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă  (streaming)  de  materiale  audio  pe 
internet, radiodifuziune  de conținut audiovizual 
și multimedia pe internet, difuzare de material 
audio  și  video  pe  internet, transmitere  pe 
internet  de  conținut  creat  de  utilizatori, 
comunicații  printr-o rețea de calculator globală 
sau  internet,  servicii  de  difuzare  audio  și 
video  prestate  pe internet,  servicii  de 
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet.

scopuri educaționale, servicii ale studiourilor de 
înregistrare,  film,  video  și televiziune,  servicii 
pentru producție dedivertisment  sub  formă  de
filme,  servicii  de înregistrări  audio,  de  filme, 
video  și  de televiziune,  găzduire  și  organizare 
de  ceremonii de  decernare  de  premii  
referitoare  lafilme,  furnizare  de  divertisment  
sub  formă de clipuri de filme  printr-un  site  
internet, servicii  de editare în procesul de post 
producție a muzicii, a materialelor video și a 
filmelor, servicii de prelege (instruire) referitoare
la  competențe   în   domeniul  marketingului,
servicii  de  instruire  în materie de marketing în 
comerțul  cu  amănuntul,  producție  de  filme 
formative, producția  de  filme  cinematografice,
instruire  educativă,  pregătire  și instruire, 
coaching pentruviață  (instruire),  demonstrații  
în scop  de  instruire, organizare  de  seminare
de  instruire, desfășurare  de  seminarii  de 
instruire, furnizareade  instruire  online,  servicii
de  recreere și instruire,  servicii  educative  și
de  instruire,  organizare  de  conferințe,
organizare  de  conferințe educaționale,
organizarea  și  conducerea  de  conferințe,
organizare      de     seminarii     și     conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în  domeniul  afacerilor,
organizare de  conferințe referitoare  la 
divertisment, organizare dereuniun șiconferințe,
organizare  de  conferințe  referitoare  la  
formarea  profesională, difuzare de  materiale  
educative,  servicii   de   scriere  pentru bloguri,
servicii  de divertisment  de tipulorganizare  de
evenimente social de divertisment,  divertisment
pe  internet,  furnizare  de  înregistrări  audio  
digitale,  nedescărcabile,  de pe internet,
producție  de  documentare,  prezentări
audiovizuale,  producție  de  prezentări  
audiovizuale.
42. Creare de formate pentru filme, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, găzduire
de   conținut   digital,   și  anume  jurnale  și 
bloguri  online, creare și întreținere de software 
pentru  bloguri, găzduirea de conținut digital pe 
internet, programare  de  software  pentru 
portaluri de internet, spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet.
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(210) M 2020 05949
(151) 24/08/2020
(732) OCTAV-MIHAI LITINSCHI,

(540)

Fly Buy

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

(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.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

ALTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

3. Odorizante, odorizant difuzor, preparate
cosmetice, preparate cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman sau veterinar, apă
de colonie, bețișoare parfumate, preparate de
parfumerie, parfumuri, apă parfumată, apă de
toaletă, preparate de toaletă.
5. Preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, biocide,
deodorante, altele decât cele de uz uman și
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte și
textile, dezinfectanți igienici, dezinfectanți.
35. Publicitate și reclamă sub toate formele
pentru produsele din clasele 3 și 5
solicitate la înregistrare, postarea de afișe
publicitare, managementul afacerilor din
domeniul produselor din clasele 3 și 5 solicitate
la înregistrare, management și marketing în
domeniul produselor din clasele 3 și 5 solicitate
la înregistrare, furnizare de informații comerciale
prin intermediul unui site web referitor la
produselor din clasele 3 și 5 solicitate la
înregistrare, servicii de relații media, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
administrație comercială pentru a răspunde
cererilor de ofertă, negocieri comerciale și
încheiere de tranzacții/contracte, servicii de
administrare comercială de licenţiere, francizare,
cesionare, servicii de intermediere comercială,

STR. BANUL ANTONACHE 
NR.45-47, ET. 4, AP. 12, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 05953
(151) 11/09/2020
(732) SC ALTA COSMETICS SRL, 

STR.DRAGALINA NR. 2A, 
JUDEŢULSIBIU, SIBIU, SIBIU, 
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRAVII 139/2, 
JUDEȚULSIBIU, SIBIU, 550052, 
ROMANIA
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sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
și participarea la târguri de profil cu scop
comercial și publicitar, relații publice, servicii de
secretariat, servicii de agenții de import/export,
servicii de vânzare on-line și prin magazine
specializate sau nespecializate.

───────

(210) M 2020 05955
(151) 25/08/2020
(732) INNOVATIVE MEDIA

(540)

ZAYA

(531) Clasificare Viena:
01.13.01; 27.05.01; 29.01.04

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

42. Cercetare medicală.
───────

(210) M 2020 05959
(151) 25/08/2020
(732) Î.M. VINĂRIA PURCARI S.R.L.,

STR. PURCARI NR. 4229,
RAIONUL STEFAN VODA,
PURCARI, MD-4229, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)

GALERIA VINULUI

(531) Clasificare Viena:
11.03.02; 11.01.14; 19.07.25; 27.05.01;
27.05.04

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

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

───────

(591) Culori  revendicate:  albastru  (Pantone
298 C, 7691C)

PRODUCTION SRL, 
STR.REZERVELOR NR. 39 
BIS,COMUNA CHIAJNA, 
JUDEȚUL ILFOV, SAT ROŞU, 
ILFOV,  ROMANIA
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(210) M 2020 05970
(151) 25/08/2020
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

(540)

Indomie Noodles
Vegetable 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 05971
(151) 25/08/2020
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

(540)

Indomie Noodles Vegetable
Flavour Gust de legume

(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.

───────

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

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

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

(740) PETOSEVIC S.R.L., 
STR. DIONISIELUPU 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
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(210) M 2020 05972
(151) 25/08/2020
(732) PT Indofood Sukses Makmur

(540)

Indomie Noodles Gust
de pui Chicken Flavour

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
27.07.17; 19.03.24; 19.03.25; 08.07.03;
08.07.25

(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 05973
(151) 25/08/2020
(732) TOMIS GARDEN RESIDENCE

(540)

JURASICA ADVENTURE
THEME PARK NEPTUN

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
05.01.12; 03.11.24

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

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, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

S.R.L., STR. VERONA NR. 2, 
BL.B, SC. 5, BIROUL NR.4, 
MEZANIN,JUD. CONSTANŢA, 
CONSTANŢA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(591)   Culori  revendicate:  verge  închis,  verde
deschis, gri, negru, roşu

(591) Culori revendicate: galben, roşu, 
alb,albastru, portocaliu, verde 
deschis,verde închis, negru, gri, 
violet, maro,bej



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

31

(210) M 2020 05976
(151) 25/08/2020
(732) M&B OPERATIV CONSULTING

(540)

Mesendorf Gasthaus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, produse lactate și înlocuitori, uleiuri și
grăsimi comestibile.
36. Afaceri imobiliare
43. 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, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05979
(151) 25/08/2020
(732) EDUARD-MIHAI CHITICARU,

STR. PERONI NR. 32, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041386, ROMANIA

(540)

SALVADORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, rochii, capoate,
mănuşi, articole de acoperit capul pentru purtare,
jachete, rochii tip pulover, îmbrăcăminte de
stradă, pijamale, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi, pantaloni, halate de baie,
costume de baie, chiloţi tip boxeri, şepci (articole
pentru acoperirea capului), rochii tip pulover/
rochii tip salopetă,

───────

(540)

SolarPro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Panouri solare, panouri solare pentru
generarea de electricitate, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
sisteme de panouri solare.
11. Instalaţii de încălzire cu apă caldă,
rezervoare de apă caldă, instalaţii de apă caldă,
aparate cu apă caldă, boilere pentru alimentare
cu apă caldă.

───────

(210) M 2020 05980
(151) 25/08/2020
(732) CRISTIAN LUNGU, 

STR. BOERESCU ZAHARIA, 
BL. 8, SC.C, AP. 59, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

SRL, STR. ION CAMPINEANU
NR. 27, BL.7, SC. 1, ET. 2, AP. 9,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010034,
ROMANIA
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(210) M 2020 05981
(151) 25/08/2020
(732) ADRIAN MIHAI BOTNARI,

(540)

Di'gusto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

34. Arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru tutun, narghilea, ierburi pentru fumat.

───────

(210) M 2020 05982
(151) 25/08/2020
(732) CALIPSO S.R.L., STR. CRIŞAN

NR. 3, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FUNCTIONAL
BOTANIC DRINK

(531) Clasificare Viena:
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 05983
(151) 25/08/2020
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,

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

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

(540)

GourmetXperience
(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,

STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR.64, 
BL. 34A, SC. F, ET. 10, AP.261, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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 constândîn 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 gătitși congelat, salate aperitiv, 
salate  de  legume, salate  de  cartofi,  salate 
preparate,  supă  groasă, supă  gata-preparată, 
supe.
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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

cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și 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,
limente  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,Â fructe  de  pădure  învelite  în 
ciocolată, fructe  oleaginoase  trase  în 
ciocolată,  fructe oleaginoase  învelite  în 
ciocolată, înghețate și dulciuri, preparate din 
zahăr  pentru  cofetărie, gheață  pentru 
produse de cofetărie, jeleuride fructe (produse 
de  cofetărie),  pastă  pentru sandviș  cu 
ciocolată și fructe uscate, pâine,produse de 
brutărie, produse de cofetărie careconțin gem,
produse  de  cofetărie  care  conțin jeleu, 
produse  de  cofetărie  congelate,  produse de

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, 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, 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 agenții 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, producțieaudio, video și multimedia
și fotografie.
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───────

(210) M 2020 05985
(151) 25/08/2020
(732) NESTE INTERNATIONAL SRL,

STR. HORIA, NR. 1, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Autodrive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

1. Antigel, lichid de frână.
4. Lubrifianți, ulei motor, aditivi, nechimici,
potriviți combustibilului pentru motoare.

───────

(210) M 2020 05987
(151) 25/08/2020
(732) E INNOVATION DEV S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 16, CAMERA
NR. 6, BIROUL 1, ET. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. 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
cu privire la produse de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, 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 echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru

și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, 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 agenții 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 furnizare de spații
temporare de birouri și reuniuni, 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.
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articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 05988
(151) 25/08/2020
(732) British American Tobacco

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI, NR.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KENT SYNERGY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(540)

LEMINI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 05.01.02;
05.01.16; 26.01.16; 26.01.18

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, cufere de depozitare, nemetalice /
lăzi, nemetalice, coşuri, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, coşuri pentru copii/leagăne,
premergătoare, landouri Moses, platforme
pentru schimbarea bebeluşilor montate în
perete, bambus, perdele din bambus, perdele
decorative din mărgele, galerii pentru perdele,
şine pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, inele pentru perdele,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină,
cârlige pentru perdele, cordoane pentru draperii
curtain tie-backs, suporturi pentru sticle, butoaie,
nemetalice, case pentru păsări, cuşti pentru
animale, tâmplărie artistică, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, statui din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, crucifixuri din lemn,

(210) M 2020 05989
(151) 25/08/2020
(732) EDUARD MIHAI BUNGHIUZ, 

STR. CLUJ NR. 13, BL. F, SC. 1, 
ET.1, AP. 6, JUD. GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril SRL,
STR.STEFAN NEGULESCU, NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA(Brands) Inc., 

251 LITTLE FALLSDRIVE, 
SUITE 100, WILMINGTON, DE 
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII
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ceară, ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile,
elemente mobile (decoraţiuni).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, articole pentru tras cu arcul,
ţinte pentru tragere, arbalete (articole sportive),
pistoale de jucărie, jocuri de table, jocuri pe
tablă, jocuri de şah, table de şah, table de
dame, domino, dame (jocuri), drone (jucării),
aparate de amuzament, automate şi acţionate
cu fise, dispozitive pentru jocuri video arcade,
bile de biliard, instrumente de marcare pentru
repoziţionarea bilei pe masa de billiard, tacuri
de biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard, mese
de biliard, arcuri pentru tragere, păpuşi, case
de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, păpuşi Matrioska, păpuşi marionete,
puzzle-uri, quoits, manşe de comandă pentru
jocurile video, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, titirezi (jucării), jucării cu caracter de
noutate pentru petreceri, jucării cu caracter de
noutate pentru a face glume, jocuri de societate,
piñatas, măşti (obiecte de divertisment), mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş, rachete/
bâte pentru jocuri, jocuri cu inele, zornăitoare
(obiecte de divertisment), căluţi balansoar,
triciclete pentru copii [jucării], jucării carusel
pentru pătuţuri, maşini de jucărie, machete de
jucărie, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), skateboard-uri,
snowboard-uri, schiuri, praştii (articole sportive),
leagăne, mese de tenis de masă, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
pentru animalele de companie.
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, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, servicii de design
design grafic pentru materialele promoţionale,
design de arte grafice, proiectarea ambalajelor,
design de cărți de vizită, proiectarea de
decoraţiuni interioare, amenajare/design interior.

───────

(210) M 2020 05990
(151) 26/08/2020
(732) ALEXANDRU-ROMULUS DICĂ,

STR. RÂNDUNELELOR, NR. 8,
BL. RA1, SC. D, AP. 59, JUD.
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Crio Flowers Infinite Blossom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.05.20; 05.05.22

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

16. Benzi de hârtie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, florare, funde din hârtie, funde din
hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie creponată,
hârtie fluorescentă, panglici din hârtie creponată,
pasteluri (creioane), învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, hârtie de ambalaj, ambalaj
de cadouri, ambalaj de carton, ambalaje din
plastic pentru cadouri, ambalaje pentru cadouri,
carton de ambalat, cutii confecționate din carton
ondulat, cutii de carton din fibră, cutii de
hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii de transport
realizate din hârtie, cutii din carton, cutii din
carton pentru cadouri, cutii din hârtie pentru
cadouri, cutii din hârtie sau carton, cutii pentru
cadouri, cutii pliabile din carton pentru ambalare,
cutii pliabile din hârtie, distribuitoare de sfori
folosite la împachetare, etichete din hârtie
pentru cadouri, foi de hârtie pentru ambalat,
foi de plastic pentru ambalat, folie adezivă
din plastic pentru împachetat, folie adezivă
din plastic pentru ambalat, folie de împachetat
cadouri, folie din plastic pentru ambalat, folii

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

(740) CAVESCU SI  ASOCIATII  SRL,  STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA
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cu ambalaj de cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ambalaj de carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ambalaje
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carton de ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
confecționare din carton ondulat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
carton din fibră, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de hârtie pentru livrarea
bunurilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de transport realizate din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii din carton pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii din hârtie
sau carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii pliabile
din carton pentru ambalare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii pliabile din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu distribuitoare de sfori folosite la
împachetare, servicii de vânzare cu amănuntul
în  legătură  cu  etichete  din  hârtie  pentru 
cadouri, servicii de vânzare cuamănuntul în 
legătură  cu  foi  de  hârtie  pentru ambalat, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  foi  de  plastic  pentru  ambalat,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu folie
de împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu folie din plastic pentru
ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu folii de plastic pentru împachetat și 
ambalat, servicii de vânzare cuamănuntul în 
legătură  cu  folii  din  acetat  de celuloză 
pentru  ambalat,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul în legătură cu hârtie de căptușire
pentru împachetare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de împachetat
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie de împachetat decorativă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie maro pentru împachetare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
metalizată de împachetat cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu material
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de ambalat

de plastic pentru împachetat și ambalat,
folii din acetat de celuloză pentru ambalat,
hârtie de căptușire pentru împachetare, hârtie
de împachetat cadouri, hârtie de împachetat
decorativă, hârtie maro pentru împachetare,
hârtie metalizată de împachetat cadouri, material
plastic pentru ambalat, materiale de ambalat
din carton, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, materiale pentru ambalat, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici
de hârtie pentru ambalat cadouri, pungi de
hârtie pentru cadouri, recipiente din carton,
recipiente din carton pentru ambalat, recipiente
din hârtie pentru ambalare, folii din vâscoză
pentru ambalare, aplicații din hârtie.
31. Ferigi proaspete, coronițe din ierburi
uscate de uz decorativ, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante uscate, pentru
decorare, coroane de flori proaspăt tăiate, ferigă
proaspătă (gosari), ghirlande de flori naturale,
ierburi (plante proaspete), plante agățătoare,
plante cu flori, plante de apartament, plante
naturale, plante în ghiveci, plante proaspete,
plante uscate pentru decorare, plante și flori
naturale, trandafiri (plante), aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, aranjamente florale uscate,
în scopuri decorative, buchete de flori uscate,
buchete din flori naturale, buchete din flori
uscate, coroane de flori funerare, corsaje din
flori proaspete, coronițe din flori uscate, decorații
florale (uscate), decorațiuni florale (proaspete),
decorațiuni florale (naturale), flori conservate,
flori conservate pentru decorare, flori tăiate,
flori uscate, pentru decorare, ghirlande din
flori naturale, trandafiri, trandafiri chinezești,
trandafiri vii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aplicații din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi de hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu florare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu funde din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu funde din hârtie
pentru ambalat cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie creponată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie fluorescentă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panglici din hârtie
creponată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pasteluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie de ambalaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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din carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  materiale  de  ambalat  din  hârtie 
eciclată, serviciide vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale pentru ambalat, servicii 
de  vânzare cu  amănuntul  în  legătură  cu 
materiale  pentru ambalat  din  hârtie,  tipărite, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, 
servicii de vânzare cuamănuntul în legătură cu
pungi  de  hârtie  pentru cadouri,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
recipiente din carton, servicii de vânzare cu 
amănuntul în legătură cu recipiente din carton 
pentru  ambalat,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul în legătură cu recipiente din
hârtie pentru ambalare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu folii din vâscoză pentru
ambalare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  ferigi,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu coronițe din ierburi 
uscate  de uz  decorativ, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plante aromatice 
uscate de uzdecorativ, servicii de vânzare cu
amănuntul  în legătură  cu  plante  uscate, 
servicii de vânzarecu amănuntul în legătură 
cu coroane de flori proaspăt tăiate, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul în  legătură  cu  ferigă 
proaspătă  (gosari),  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu ghirlande  de  flori 
naturale,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în 
legătură cu ierburi (plante), servicii de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu planteagățătoare, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
plante cu flori, servicii de vânzare cuamănuntul 
în legătură cu plante de apartament, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu  plante 
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  plante  în  ghiveci, servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legăturăcu plante 
proaspete, servicii de vânzare  cuamănuntul în 
legătură  cu  plante  uscate  pentru decorare, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu plante și flori naturale, servicii devânzare 
cu amănuntul în legătură cu trandafiri (plante),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu aranjamente din flori  proaspete, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
aranjamente  din  flori  uscate  în  scopuri
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aranjamente florale uscate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu buchete
de flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu buchete din flori naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu buchete
din flori uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coroane de flori funerare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu corsaje

din flori proaspete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coronițe din flori uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorații florale (uscate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni florale
(proaspete), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni florale (naturale), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu flori
conservate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  flori  conservate  pentru  decorare,
servicii de vânzare cuamănuntul în legătură cu
flori tăiate, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  flori  uscate, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu flori  uscate  pentru
 decorare, servicii de vânzare cu amănuntul în
 legătură cu ghirlande din florinaturale, servicii
 de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
trandafiri,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în legătură cu trandafiri chinezești, servicii de 
vânzare cu amănuntul  în legătură cu trandafiri 
vii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură 
cu  aplicații  din  hârtie,  servicii  de  vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  benzi  de  hârtie, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
decorațiuni din hârtiepentru petreceri, servicii 
de vânzare cu ridicata în legătură cu florare, 
servicii  de vânzare cu ridicata în  legătură cu 
funde din hârtie, servicii devânzare cu ridicata în 
legătură  cu  funde  din  hârtie pentru  ambalat 
cadouri,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură  cu  hârtie  creponată,  servicii de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  hârtie
fluorescentă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu panglici din hârtie creponată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pasteluri,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
învelitori  din  hârtie  pentru ghivecele  de  flori,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata în  legătură  cu 
hârtie  de  ambalaj,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  ambalaj de  cadouri, 
servicii  de  vânzare  cu  ridicata în  legătură  cu 
ambalaj  de  carton,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  ambalaje  din plastic
pentru cadouri, servicii de vânzare curidicata
în legătură cu ambalaje pentru cadouri,servicii 
de vânzare cu ridicata în legătură cu carton
de  ambalat,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură  cu  cutii  confecționare  din carton 
ondulat,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în
legătură cu cutii de carton din fibră, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cutii de hârtie
pentru livrarea bunurilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cutii de transport realizate
din hârtie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii din carton, servicii de vânzare
cu   ridicata   în   legătură   cu   cutii   din  carton
pentru cadouri,  servicii  de vânzare  cu  ridicata
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în legătură cu cutii dinhârtie pentru cadouri,
servicii  de  vânzare  cu ridicata  în  legătură 
cu  cutii  din  hârtie  sau carton,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în legătură cu cutii  pentru 
cadouri,  servicii  de  vânzare cu ridicata  în 
legătură  cu  cutii  pliabile  din carton  pentru 
ambalare,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură cu cutii pliabile din hârtie,servicii de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu
distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etichete din hârtie pentru cadouri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu foi de hârtie
pentru ambalat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu foi de plastic pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu folie adezivă
din plastic pentru ambalat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu folie de împachetat
cadouri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu folie din plastic pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii de plastic pentru împachetat și ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii din acetat de celuloză pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie de căptușire pentru împachetare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
de împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hârtie maro pentru împachetare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie metalizată de împachetat cadouri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu material
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de ambalat din
carton, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de ambalat din hârtie reciclată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare 
cu  ridicata  în legătură  cu  materiale  pentru 
ambalat  din  hârtie, tipărite,  servicii  de  vânzare 
cu  ridicata  în  legătură cu  panglici  de  hârtie 
pentru  ambalat  cadouri, servicii  de  vânzare 
cu  ridicata  în  legătură  cu pungi  de  hârtie 
pentru  cadouri,  servicii  de vânzare  cu  ridicata 
în  legătură  cu recipiente  din carton,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în legătură cu recipiente din 
carton  pentru  ambalat,  servicii de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  recipiente din  hârtie 
pentru ambalare, servicii de vânzarecu ridicata
în legătură cu folii din vâscoză pentru ambalare,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu
ferigi, servicii  de  vânzare cu ridicata în legătură

cu  coronițe  din ierburi  uscate  de  uz  decorativ, 
servicii de vânzarecu ridicata în legătură cu 
plante  aromatice uscate  de  uz  decorativ, 
servicii  de vânzare cu ridicata  în  legătură  cu 
plante uscate, servicii  de vânzare cu ridicata în 
legătură  cu  coroane  de  flori proaspăt  tăiate, 
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu 
ferigă proaspătă (gosari), servicii devânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  ghirlande  de flori 
naturale,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în
legătură cu ierburi (plante), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plante agățătoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu plante cu
flori, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plante de apartament, servicii de vânzare cu 
ridicata în legătură cu plante naturale, servicii 
de  vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu  plante  în 
ghiveci,  servicii  de  vânzare cu  ridicata  în 
legătură  cu  plante  proaspete, servicii  de 
vânzare cu ridicata în legăturăcu plante uscate
pentru  decorare,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  plante  și flori 
naturale,  servicii  de vânzare cu ridicata în 
legătură  cu  trandafiri  (plante),  servicii  de
vânzare cu ridicata în legătură cu aranjamente
din flori proaspete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aranjamente din flori uscate în
scopuri  decorative,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  aranjamente  florale
uscate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu buchete de flori uscate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu buchete din flori naturale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
buchete din flori uscate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu coroane de flori funerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corsaje din flori proaspete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu coronițe din flori uscate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorații florale (uscate), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni florale
(proaspete), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni florale (naturale), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu flori
conservate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu flori conservate pentru decorare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu flori
tăiate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu flori uscate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu flori uscate pentru decorare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ghirlande
din flori naturale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu trandafiri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu trandafiri chinezești,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
trandafiri vii, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin catalog în legătură cu aplicații din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu benzi de hârtie, servicii de vânzare
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu florare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu funde din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hârtie creponată, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
fluorescentă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panglici din hârtie
creponată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pasteluri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hârtie de ambalaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ambalaj
de cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ambalaj de carton, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ambalaje pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu carton 
de ambalat, servicii devânzare cu amănuntul 
prin catalog în legătură cucutii confecționare din
 carton  ondulat,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legăturăcu cutii de 
carton  din  fibră,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu cutiide 
hârtie  pentru  livrarea  bunurilor,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii de transport realizate din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cutii din carton pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii din hârtie pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii din hârtie sau carton,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cutii pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii pliabile din carton pentru ambalare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cutii pliabile din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură  cu  etichete  din  hârtie  pentru cadouri, 
servicii de vânzare cu amănuntul princatalog 
în   legătură   cu  foi  de  hârtie  pentru  ambalat,

servicii  de  vânzare  cu amănuntul princatalog
în  legătură  cu  foi  de  plastic  pentru  ambalat,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin  catalog 
în  legătură  cu  folie  adezivă  din plastic 
pentru  împachetat,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  folie
adezivă din plastic pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu folie de împachetat cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu folie din plastic pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu folii de plastic pentru împachetat și ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu folii din acetat de celuloză pentru
ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu hârtie de căptușire pentru
împachetare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie de împachetat
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie maro pentru
împachetare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie metalizată de
împachetat  cadouri,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu material
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
de ambalat din carton, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
de ambalat din hârtie reciclată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  pungi  de hârtie   pentru  cadouri,
servicii de vânzare  cu  amănuntul prin catalog
în  legătură  cu recipiente  din  carton,  servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  recipiente din  carton  pentru 
ambalat,  servicii  de  vânzare cu amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu  recipiente din  hârtie 
pentru  ambalare,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu  folii  din
vâscoză pentru ambalare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ferigi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu coronițe din ierburi uscate de
uz decorativ, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plante aromatice
uscate de uz decorativ, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu plante
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
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catalog în legătură cu coroane de flori proaspăt
tăiate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ferigă proaspătă (gosari),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ghirlande de flori naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ierburi (plante), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plante agățătoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu plante cu flori, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu plante 
de  apartament, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în legătură  cu  plante 
naturale, servicii de vânzarecu amănuntul prin 
catalog în legătură cu plante în ghiveci, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin catalog  în 
legătură  cu  plante  proaspete,  servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legăturăcu
plante  uscate  pentru  decorare,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu plante și flori naturale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu trandafiri
(plante), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  aranjamente  din  flori 
proaspete,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
prin catalog în legătură cu aranjamente din 
flori  uscate  în  scopuri decorative,  servicii  de 
vânzare cu amănuntulprin catalog în legătură
cu  aranjamente  florale uscate,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul princatalog în legătură
cu buchete de flori uscate,servicii de vânzare 
cu   amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu
buchete din flori naturale, servicii devânzare cu
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu buchete
din  flori  uscate,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu coroane de
flori funerare, servicii de vânzare cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură cu  corsaje  din  flori 
proaspete, servicii de vânzarecu amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  coronițe din  flori  uscate,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin  catalog 
în legătură cu decorații florale(uscate), servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul prin  catalog  în 
legătură  cu  decorațiuni  florale (proaspete), 
servicii de vânzare cu amănuntulprin catalog 
în  legătură  cu decorațiuni  florale (naturale), 
servicii de vânzare cu amănuntul princatalog în 
legătură cu flori  conservate, servicii  de vânzare 
cu amănuntul prin catalog în legăturăcu flori 
conservate  pentru  decorare,  servicii  de
vânzare  cu amănuntul  prin catalog în legătură 
cu flori tăiate, servicii de vânzare cu amănuntul 
prin catalog în legătură cu flori  uscate, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin catalog  în 
legătură  cu  flori  uscate  pentru  decorare, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin  catalog 
în  legătură  cu  ghirlande  din  flori  naturale,

servicii de  vânzare cu amănuntul princatalog 
în legătură cu trandafiri, servicii de vânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
trandafiri  chinezești,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu trandafiri
vii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aplicații din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi de hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu florare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu funde din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie creponată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie fluorescentă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panglici
din hârtie creponată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pasteluri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie de ambalaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ambalaj
de cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ambalaj de carton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ambalaje pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carton de
ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii confecționare din carton
ondulat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii de carton din fibră, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de transport realizate din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de carton pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii din
hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii din hârtie
sau carton, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii  pliabile  din  carton  pentru  ambalare, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură cu cutii  pliabile din hârtie,  servicii 
de vânzare cu amănuntulonline în legătură 
cu distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură cu etichete din hârtie  pentru  cadouri,
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servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură  cu  foi  de  hârtie pentru  ambalat, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu foi de plastic pentruambalat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
folie  adezivă  din  plastic  pentru împachetat, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură  cu  folie  adezivă  din  plastic pentru 
ambalat, servicii de vânzare cu amănuntulonline 
în  legătură  cu  folie  de  împachetat  cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu folie din plastic pentru ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu folii din acetat de celuloză
pentru ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie de căptușire pentru
împachetare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie de împachetat
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie de împachetat decorativă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie maro pentru împachetare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie metalizată de împachetat
cadouri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cumaterial plastic pentru 
ambalat,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu materiale de ambalat 
din  carton,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cumateriale de ambalat din 
hârtie  reciclată,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu materiale 
pentru  ambalat,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul online în legătură cu materiale pentru
ambalat din hârtie, tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panglici
de hârtie pentru ambalat cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pungi
de hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu recipiente
din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu recipiente din carton
pentru ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu recipiente din hârtie pentru
ambalare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu folii din vâscoză pentru
ambalare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ferigi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coronițe
din ierburi uscate de uz decorativ, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plante aromatice uscate de uz decorativ, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plante  uscate, servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu coroane de flori proaspăt
tăiate, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ferigă proaspătă (gosari), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghirlande de flori naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ierburi
(plante), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu plante agățătoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plante cu flori, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante de apartament,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plante naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plante
în ghiveci, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante proaspete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu plante uscate pentru decorare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plante și flori naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu trandafiri
(plante), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aranjamente din flori
proaspete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aranjamente din flori uscate
în scopuri decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aranjamente
florale uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu buchete de flori uscate,
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură cubuchete din flori naturale, servicii 
de vânzarecu amănuntul online în legătură cu 
buchete din flori  uscate,  servicii  de vânzare 
cu amănuntulonline în legătură cu coroane de
flori funerare,  servicii de vânzare cu amănuntul
online  în legătură  cu  corsaje  din  flori 
proaspete,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură cu coronițe din flori uscate, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură cu decorații florale (uscate), servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
decorațiuni  florale  (proaspete), servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
decorațiuni florale (naturale), serviciide vânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu flori 
conservate,  servicii  de vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  flori conservate  pentru 
decorare,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
online în legătură cu flori  tăiate, servicii  de 
vânzare cu amănuntul online înlegătură cu flori
uscate, servicii de vânzarecu amănuntul online
în  legătură  cu  flori uscate  pentru  decorare, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură cu ghirlande din florinaturale, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
trandafiri,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
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───────

(210) M 2020 05992
(151) 25/08/2020
(732) ANA-RUXANDRA CUC, STR.

(540)

TZITZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Hrană pentru animale, băuturi pentru
animalele de companie, hrană pentru păsări,
aşternut pentru animale, hrană pentru animalele
de companie, aşternuturi și litieră pentru
animale, hârtie cu nisip pentru animale de
companie (litieră), nisip aromat pentru animale
de companie (litieră).

───────

(210) M 2020 05997
(151) 26/08/2020
(732) SC HEGYIYANN SRL, STRADA

(540)

AL Forno Sighişoara
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.13

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurant cu
specific japonez, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de terasă
berărie.

───────

(210) M 2020 05999
(151) 26/08/2020
(732) ANDREEA POTERA, STR. POPA

(540)

Atelierul de dulciuri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

online  în  legătură  cu  trandafiri  chinezești, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu trandafiri vii.

STOICA FARCAS NR. 86-88A,
AP. 2, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
SIMONA IULIA GADINCEANU,
SOS. NICOLAE TITULESCU NR.10, 
BL. 20, SC. B, AP. 93, SECTOR1, 
BUCURESTI, ROMANIA

EROU NECUNOSCUT NR. 10, 
JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

CRIZANTEMELOR 14, ETAJ 4, 
AP.14, JUD. MURES, 
SIGHISOARA,  545400, 
MUREȘ, ROMANIA

(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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30. Produse de cofetărie cu migdale, biscuiţi/
fursecuri, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru torturi, ciocolată, decoraţuni din
ciocolată pentru torturi, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, cremă din
ouă şi lapte, fondante (produse de cofetărie),
coulis de fructe (sosuri), turtă dulce, macarons,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), dulce
de leche (dulceaţă de lapte), biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), preparate din cereale, pastă de
migdale.

───────

(210) M 2020 06000
(151) 14/09/2020
(732) SCULPTOPLASTICS 3E SRL,

(540)

Arta Modelării Fiinţei
Sculptoplastics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.03.23

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

4. Lumânări conice, lumânări parfumate.
14. Amulete (bijuterii), brățări (bijuterii), broșe
(bijuterii), lanţuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, bijuterii, coliere (bijuterii), monede,
medalioane (bijuterii), misbaha (mărgele de
rugăciune), pietre semipreţioase, ceasuri,
ceasuri de mână.

27. Covoare pentru gimnastică, covorașe pentru
yoga.
35. Publicitate, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relații publice.
41. Servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea şi susținerea
colocviilor, organizarea şi susținerea de
concerte, organizarea şi susținerea conferințelor,
organizarea şi susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), efectuarea de
excursii cu ghid, furnizarea de informații în
domeniul educației, examinări referitoare la
educație, servicii educaționale furnizate de
şcoli, efectuarea antrenamentelor de fitness,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, şcoli de
grădiniță, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, oganizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizare de baluri, servicii de instructor
personal (antrenament de fitness), instruire
practică (demonstrații), educaţie religioasă,
organizarea şi susținerea de seminarii, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea şi
susținerea de ateliere (instruire), organizarea şi
susținere de simpozioane.

45. Consultanţă spirituală, consultanţă în
definirea garderobei personale, mediere.

───────

44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de saloane de înfrumusețare, servicii de
sănătate prin apă (SPA), servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, masaj,
fizioterapie/terapie fizică, terapie logopedică,
servicii de terapie, servicii de machiaj.

STR. AUREL VLAICU NR. 18,
PARTER, CAMERA NR.2, 
SECTOR2, BUCURESTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06001
(151) 26/08/2020
(732) WONDER FOODS SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, CLĂDIRE C6,
P+1E, SHOWROOM+BIROURI,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NEW ASK REFILLABLE
ELECTRONIC LIGHTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
01.15.05

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

34. Tutun, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de agenţie de
import-export, servicii de desfacere, promovarea
bunurilor proprii sau a altora, servicii de vânzare
pentru terţi, servicii de administrare comercială,
difuzare de anunţuri publicitare prin internet,
distribuire de materiale publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole pentru
fumători, brichete pentru fumători şi chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în articole
pentru fumători, brichete pentru fumători şi
chibrituri, aceste servicii pentru toate produsele,
în special pentru cele menţionate în clasa 34.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse de tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea şi 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 şi 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 şi ambalare, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de descărcare
şi reambalare, servicii de etichetare, transport
şi depozitare, aceste servicii pentru toate
produsele, în special pentru cele menţionate în
clasa 34.

───────

(540)

SKYLUX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.03; 29.01.13

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

9. Celule fotovoltaice, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, invertoare
fotovoltaice, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), acumulatori pentru energie
fotovoltaică, celule fotovoltaice calibrate
de referință, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instalații
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară, aparate și instrumente fotovoltaice

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

(210) M 2020 06004
(151) 26/08/2020
(732) GABRIEL BĂNICĂ,

ȘOS. NORDULUI NR. 96 
H, AP. 2, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA, 
B-DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23, 
BL M106,  SC.4, ET.4, AP. 117, 
SECTOR.3,  BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591)    Culori  revendicate:  albastru,  portocaliu,
negru
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pentru generarea de energie solară, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației
solare în energie electrică, fire, electrice,
cabluri, electrice, acumulatori, electrici, cabluri
acustice, cuplaje acustice, adaptoare electrice,
corpuri de iluminat (electricitate), mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, baterii pentru iluminat,
baterii, electrice, încărcătoare de baterii, cutii
de branșament (electricitate), întrerupătoare
cu celulă (electricitate)/reductoare (electricitate),
bobine inductante (impedanță), cabluri coaxiale,
bobine, electrice, colectoare, electrice, aparate
electrice pentru comutare, comutatoare,
conductoare, electrice, conexiuni pentru liniile
electrice, conectori (electricitate), contacte,
electrice, panouri de cornandă (electricitate),
conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
contoare/aparate de măsură, cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, tuburi de evacuare, electrice, altele
decât cele pentru iluminat/tuburi electrice
de evacuare, altele decât cele pentru
iluminat, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console
de distribuție (electricitate), fire fuzibile,
siguranțe, instrumente pentru testarea gazelor,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru
pornirea de la distanță/dispozitive electrice
pentru pornirea de la distanță, inductoare
(electricitate), regulatoare de lumină, electrice,
limitatoare (electricitate), aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, rezistențe, electrice,
transformatoare amplificatoare, tablouri de
distribuție, cutii de distribuție (electricitate),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), conectori de doză (electricitate),
sisteme de cabluri electrice pentru automobile.
11. Centrale de cogenerare.
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a produselor: luminatoare, luminatoare
pentru case pasive, tuburi de lumină, trape de
furn pentru acoperiș și fațade, sticle speciale
pentru fațadă, sticle speciale pentru luminatoare,
cortine pentru realizare de compartimentări
invizibile rezistente la foc, cortine pentru
realizare de bariere de furn, instalații de curenți
slabi, trape de acces pe acoperiș (exceptând
transportul), pentru a permite clienților să le vadă
și să le cumpere comod, servicii de comerț de
produse prin magazine en-gros sau en-detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență

sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, aplicațiilor de
calculator sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerț prin intermediul site-urilor web,
servicii de comerț electronic și anume furnizarea
și sistematizarea de date și informații despre
produsele și serviciile din clasele 9, 11, 37,
39, 42, prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, promovarea de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații pentru produsele
și serviciile din clasele 9, 11, 37, 39, 42,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii din clasele
9, 11, 37, 39, 42, demonstrații cu produse din
clasele 9 și 11, publicitate pentru produse și
servicii din clasele 9, 11, 37, 39, 42, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare
pentru produsele și serviciile din clasele 9, 11,
37, 39, 42, prezentarea produselor și serviciilor
din clasele 9, 11, 37, 39 și 42 în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
derularea de campanii promoționale pentru
produsele și serviciile din clasele 9, 11, 37,
39, 42, servicii de asistență și consultanță
în domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, curățarea și repararea cazanelor,
supravegherea construcției de clădiri, etanșarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de electricieni, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea alarmelor de
incendiu, instalarea și repararea cuptoarelor,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, instalarea ușilor și
ferestrelor, furnizarea infomațiilor legate de
reparații, servicii pentru acoperișuri, construcții
de infrastructură energetică, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare
de celule și module fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și
instalații fotovoltaice, închiriere de echipamente
de construcții, întreținere și reparații de
echipamente de încălzit, închirieri de
echipamente de săpat și excavatoare, reparare
sau întreținere de echipamente de construcție,
instalare de echipamente de securitate și
de siguranță, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, servicii de
demolări, curățenie și întreținere, întreținerea
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lucrărilor de inginerie civilă, care implică
utilizarea echipamentelor de tăiere cu jet de apă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, livrarea bunurilor, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, livrarea de colete,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
logistica transporturilor, închirierea de depozite,
închirierea de vehicule.
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, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
domeniul economisirii energiei, inginerie,
proiectare industrială, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, consultanță tehnologică,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, înregistrare de
date privind consumul energetic în clădiri,
servicii de consultanță în materie de eficiență
energetică, servicii de certificare a eficienței
energetice a clădirilor, proiectare și dezvoltare de
sisteme fotovoltaice, audit energetic.

───────

(540)

SCAFFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea măcinată, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea liofilizată, cafea aromată,
cafea verde, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, esență
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
uleiuri de cafea, arome de cafea, concentrate

de cafea, boabe de cafea, extracte de cafea,
cafea de malț, cafea gata preparată, cafea cu
ciocolată, pungi cu cafea, capsule de cafea
umplute, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, boabe de cafea măcinate, boabe
de cafea prăjite, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de
malț cu cafea, doze cu cafea umplute, băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), înlocuitori de cafea pe
bază vegetală, amestecuri de cafea și malț,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de
cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), amestecuri de
cafea și cicoare, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, amestecuri de cafea de malț cu
cacao, înlocuitor de cafea pe bază de cicoare,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
boabe de cafea învelite în zahăr, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, amestecuri
de cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, filtre
sub formă de pliculețe pline cu cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, extracte de cicoare utilizate ca înlocuitori
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), înlocuitori
de cafea (pe bază de cereale sau cicoare),
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate.
35. Organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
comenzi online computerizate, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de distribuitoare

(210) M 2020 06006
(151) 26/08/2020
(732) SCHUMY SERVICES SRL, 

ALEEA CALLATIS NR. 14, BIROU 1,
BL. A11, SC. A, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 6 , BUCUREŞTI, 
061926,ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.  M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU
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automate pe bază de card, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
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 ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, servicii de expuneri
comerciale de mărfuri, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate de bucătărie.
39. Închirierea de frigidere, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, închiriere de camere
de stocare frigorifice, închiriere de congelatoare
pentru uz comercial, închiriere de crame
electrice, închirierea de congelatoare, furnizare
de informații despre închirierea de congelatoare,
furnizare de informații despre închirierea de
frigidere.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), închirieri de dozatoare
automate de băuturi, 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, 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,
închiriere de echipamente de bar.

───────

(210) M 2020 06007
(151) 26/08/2020
(732) SCHUMY SERVICES SRL, ALEEA

CALLATIS NR. 14, BIROU 1,
BL. A11, SC. A, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 6 , BUCUREŞTI, 061926,
ROMANIA

(540)

LFshop
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea măcinată, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea liofilizată, cafea aromată,
cafea verde, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, esență
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
uleiuri de cafea, arome de cafea, concentrate
de cafea, boabe de cafea, extracte de cafea,
cafea de malț, cafea gata preparată, cafea cu
ciocolată, pungi cu cafea, capsule de cafea
umplute, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, boabe de cafea măcinate, boabe
de cafea prăjite, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de
malț cu cafea, doze de cafea umplute, băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), înlocuitori de cafea pe
bază vegetală, amestecuri de cafea și malț,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de
cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), amestecuri de
cafea și cicoare, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, amestecuri de cafea de malț cu
cacao, înlocuitor de cafea pe bază de cicoare,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
boabe de cafea învelite în zahăr, preparate

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP. M6, JUD. SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA
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vegetale care înlocuiesc cafeaua, amestecuri
de cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, filtre
sub formă de pliculețe pline cu cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, extracte de cicoare utilizate ca înlocuitori
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), înlocuitori
de cafea (pe bază de cereale sau cicoare),
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate.

scopuri publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri.
39. Servicii de livrare, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente, transport și livrare de bunuri, servicii
de livrare a pachetelor, servicii de livrare a
alimentelor, livrare de coșuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), închirieri de dozatoare
automate de băuturi, 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,
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, închiriere de
echipamente de bar.

───────

35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de comenzi
online computerizate, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, închiriere de automate de
vânzare,  închiriere  de  distribuitoare  automate 
pe bază de card, servicii de comenziautomate
de  stoc  pentru  întreprinderi,  servicii de 
publicitate  pentru  promovarea  vânzării  de
băuturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
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 ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
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(210) M 2020 06008
(151) 26/08/2020
(732) OANCEA DANIEL

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. HIPODROMULUI NR. 9A,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Pensiunea Transilvania
Locul tău în inima Ardealului

(531) Clasificare Viena:
06.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.12

clase:
35. Publicitate şi reclamă sub toate formele
pentru serviciile de pensiuni, postarea de afişe
publicitare, servicii de planificare şi reamintire
a programărilor, managementul afacerilor din
domeniul pensiunilor, management şi marketing
în domeniul pensiunilor, furnizare de informaţii
prin intermediul unui site web referitor la aceste
afaceri, servicii de relaţii media, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
administraţie comerciala pentru a răspunde
cererilor de ofertă, negocieri comerciale şi
încheiere de tranzacţii/contracte, servicii de
francizare, servicii de intermediere comercială,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, relaţii
publice, servicii de secretariat.
43. Servicii de unităţi de cazare (pensiuni),
servicii de pensiuni, rezervări la pensiuni,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de

cafenea, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(540)

PALTIM

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, toate
acestea cu privire la afaceri imobiliare.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații, toate acestea cu privire la afaceri
imobiliare.

───────

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRĂVII NR. 139, AP.2, 
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550399,
SIBIU, ROMANIA

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare, toate acestea cu
privire laafaceri imobiliare

(210) M 2020 06010
(151) 26/08/2020
(732) CEDAR INVEST S.R.L., 

STR. CEASORNICULUI NR. 17,
CORP B, ETAJ 1, BIROU NR. 12,
SECTOR 1, 030130 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 06012
(151) 26/08/2020
(732) E INNOVATION DEV S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 16, CAMERA
NR. 6, BIROUL 1, ET. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

@ Rmag

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 26.04.17; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone Red
032C), albastru (Pantone 7462 C)

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

35. 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
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, 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 îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul

───────

(540)

FOOD & GLORY
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul în  legătură  cu 
calculatoare portabile, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  referitoare  la articole  de 
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cuamănuntul
online  referitoare  la  jucării,  servicii de 
vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, 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 accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, 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.

(210) M 2020 06013
(151) 26/08/2020
(732) MACROMEX SRL, 

CALEA DOROBANŢI NR. 32, 
CLADIREACORP B, ET. 8, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06014
(151) 26/08/2020
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BDUL. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030352, ROMANIA

(540)

DIGESTORIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 06015
(151) 26/08/2020
(732) ALDI GmbH & CO. KG,

BURGSTRASSE 37, MULHEIM AN
DER RUHR, D-45476, GERMANIA

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

(540)

AMAROY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Filtre de cafea, neelectrice.
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, paduri (capsule) de cafea (umplute),
boabe de cafea, băuturi pe bază de cafea,
produse pe bază de cafea.

───────

(210) M 2020 06017
(151) 26/08/2020
(732) METRIC SPACE DESIGN S.R.L.,

P-ŢA 1 MAI, NR. 4-5, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

metric space

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 06018
(151) 26/08/2020
(732) STEFAN-ROMULUS CUCU,

STR. TITU MAIORESCU NR. 16,
COMUNA PAULESTI, JUDEŢ
PRAHOVA, SAT GAGENI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Naive universe

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 29.01.15; 27.05.01;
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.
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.

───────

42. Servicii de proiectare tehnică, servicii de
proiectare       tehnologică,      proiectare       de
construcții,   proiectare  și  planificare  tehnică
de instalații de încălzire, proiectare și planificare
tehnică  de  sisteme  de  scurgere, proiectare  și 
planificare  tehnică  de  instalații  de epurare  a 
apei,  proiectare  și  planificare  tehnică de
conducte  pentru  gaz,  apă  și  apă  reziduală, 
servicii de proiectare, designarhitectural, design
vizual, design grafic, design industrial, design 
de ambalaje, design de mobilier, design pentru
magazine, design de produs, design de jucării,
design  interior  pentru  magazine,  servicii  de 
ilustrare  (design),  design  de  centre
comerciale,   servicii   de   design    arhitectural,
servicii  de  design  comercial,  servicii de 
proiectare  (design)  de  bucătării,  design
vestimentar pentru terți, design de artă grafică,
servicii  de  proiectare  (design)  de  restaurante,
servicii de proiectare (design) de birouri, design
de  clădiri  de  birouri,  design  arhitectural  pentru
decorațiuni exterioare, design de site-uri web,
servicii  de  consultanță  în  domeniul  designului 
arhitectural,  servicii  de  consultanță  în materie 
de design industrial, servicii de consultanță în
materie  de design interior,  design de imagini 
grafice  și  semne  distinctive  pentru  identitatea 
corporativă,   servicii  de  proiectare  și  design
grafic  pentrucrearea site-urilor web, servicii de 
design interior  și servicii conexe de informare și
consiliere, servicii de arhitectură, întocmirea de
planuri arhitecturale, design arhitectural pentru
planificare  urbană,  design arhitectural  pentru 
decorațiuni interioare, întocmire de proiecte de
arhitectură, realizarea  de  planuri  arhitecturale, 
realizarea de rapoarte privind arhitectura, servicii
de planificare arhitecturală și urbană, servicii de
arhitectură și inginerie.

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 2727C), albastru deschis
(Pantone 298C), mov (Pantone 2587C),
roz (Pantone 2038C)
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(210) M 2020 06019
(151) 26/08/2020
(732) THE RAINBOWIDEA S.R.L.,

(540)

TURN MAYBE INTO
NOW AND WOW

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

───────

(210) M 2020 06020
(151) 26/08/2020
(732) Cineplexx Kinobetriebe GMBH,

SIEBENSTERNGASSE 37, VIENA,
A 1070, AUSTRIA

(540)

CINEPLEXX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Proiecţii de filme cinematografice,
prezentare de filme, planificarea proiecţiilor
cinematografice, servicii de divertisment
cinematografic.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de snack-
baruri, cafenele, bufete cu autoservire, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii ale barurilor
şi bufetelor.

───────

(210) M 2020 06021
(151) 26/08/2020
(732) Cineplexx Kinobetriebe GMBH,

SIEBENSTERNGASSE 37, VIENA,
A 1070, AUSTRIA

(540)

CINEPLEXX

STR. IASOMIEI NR. 2, 
CASA NR.15, BIROUL NR. 1, 
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 
ROMANIA

35. Servicii de publicitate, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
consultanță privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate de exterior,
servicii de reclamă și publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
planificare pentru publicitate, servicii de agenție
de publicitate, dezvoltare de conceptii de
publicitate, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de publicitate furnizate prin
internet,   servicii   de publicitate și marketing
online, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate,consultanță referitoare la servicii de
publicitate și  promovare,  analiza  reacției  la 
publicitate șicercetare de piață.

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

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, SC. B, 
ET.2, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010588, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, SC. B, 
ET.2, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010588, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.11.02

clase:
41. Proiecţii de filme cinematografice,
prezentare de filme, planificarea proiecţiilor
cinematografice, servicii de divertisment
cinematografic.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de snack-
baruri, cafenele şi bufete cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii ale
barurilor şi bufetelor.

───────

(210) M 2020 06023
(151) 26/08/2020
(732) ALEXANDRU-LUCIAN NIȚU, STR.

CPT. ION GÎRBEA NR. 4, BL. P2C,
SC.1, ET.4, AP.18, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050683, ROMANIA

(540)

FLUMINUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.03

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

9. Suporturi media educative descărcabile,
programe informatice utilitare descărcabile,
jocuri de calculator descărcabile, programe
de jocuri video descărcabile, programe
descărcabile pentru jocuri electronice,
aplicații software de calculator, descărcabile,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
buletine informative descărcabile, fișiere
multimedia descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
publicații electronice descărcabile, date
media descărcabile, economizoare de ecran

descărcabile pentru telefoane (aplicaţii
software), aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, serii de cărți descărcabile
pentru copii, fonduri de ecran descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, planificatoare și agende descărcabile
care se pot tipări, aparate didactice, aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
aparate şi instrumente electronice de instruire
şi didactice, truse științifice pentru copii sub
formă de aparate didactice, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut.
16. 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, hârtie
și carton, manuale didactice, secțiuni histologice
(material didactic), materiale educative și
didactice, materiale didactice din hârtie, material
didactic (cu excepția aparatelor), modele
tridimensionale de uz didactic, probe biologice
pentru microscoape (material didactic), hărți de
perete ilustrate de uz didactic, modele anatomice
de uz instructiv și didactic.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

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

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 06025
(151) 26/08/2020
(732) CLUB SPORTIV SUPORTER

CLUB OLIMPIA MCMXXI, STR.
CĂPRIOAREI NR. 24, JUDEȚUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB OLIMPIA
SATU MARE 1921

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 25.01.06; 27.05.01; 27.07.01;
21.03.01; 29.01.12

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru sporturi, articole pentru acoperirea
capului, echipamente de fotbal (îmbrăcăminte),
tricouri de polo, bluze fără mâneci, maieuri sport,
bandane (fulare), berete, șepci, jartiere, mănuşi,
pălării, bentiţe, jersee (îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), jambiere, egări (pantaloni),
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
cravate, eşarfe, șaluri, cămăşi, articole
sport din jerseu, flanele/pulovere, hanorace
(pulovere), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),

îmbrăcăminte impermeabilă, tricouri (t-shirt-uri),
veste, pantaloni scurți, pantaloni, pulovere,
bonete, treninguri, sacouri, uniforme, benzi și
articole pentru încheieturi, jachete sport, jachete
de stadion, șosete și ciorapi, bretele, curele
(îmbrăcăminte), rame pentru încălțăminte,
crampoane pentru ghetele de fotbal, pantofi/
ghete de fotbal, dispozitive anti-alunecare pentru
încălţăminte.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, regruparea la
un loc, în beneficiul terților a unor produse
diverse (exceptând transportul lor) pentru
a permite clienților să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate, comercializarea
de produse diverse sub formă de magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, aplicațiilor de calculator sau
al emisiunilor de teleshopping, diseminarea
informațiilor prin comunicații de date sau pe
orice rețea de comunicații electronice fără fir din
sectorul comercial, promovarea evenimentelor
în domeniul fotbalului.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de club (divertisment sau
educație), antrenare (instruie), organizarea de
competiții sportive, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea de
seminarii, organizarea și susținerea de ateliere
(instruie), servicii de instructor personal
(instruire), educație fizică, instruire practică
(demonstrații), producția de programe radio și
de televiziune, producția de spectacole, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilități sportive, furnizarea facilităților de
recreere, informații despre posibilitațile de
recreere, închirierea de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor, închirierea de terenuri
de sport, închirierea de facilități pentru
stadioane, furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile prin intermediul serviciilor video
la cerere, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video nedescărcabile, publicarea cărților,
exploatarea de loterii și competiții, servicii de
pariuri și jocuri legate de sport, servicii de
divertisment în legătură cu evenimente sportive,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de evenimente în domeniul fotbalului, servicii
care oferă informații despre și bilete de intrare

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI, 021608 , ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru evenimente sportive sau divertisment,
furnizarea de facilități sportive, închiriere de
sisteme video și audiovizuale, producerea,
prezentarea, distribuirea și/sau închirierea de
înregistrări de filme și înregistrări audio și
video, producerea, prezentarea, distribuirea și/
sau închirierea de produse educaționale și
de divertisment interactive, discuri compacte
interactive, cd-rom-uri și jocuri pe calculator,
producția de programe de radio și televiziune
și de casete video, rezervarea locurilor
pentru spectacole și evenimente sportive,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de pariuri și jocuri online pe internet sau pe orice
rețea de comunicații electronice fără fir, furnizare
de servicii referitoare la tombole, informații în
domeniul divertismentului (inclusiv în domeniul
sportului), furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau prin internet sau prin orice
rețea de comunicații electronice fără fir, servicii
de jocuri electronice transmise prin internet,
publicarea de cărți și ziare, publicarea online de
cărți electronice și ziare, servicii de înregistrare
audio și video, închiriere de înregistrări de sunet
și imagini în scopuri de divertisment, informații
cu privire la educație, furnizate online de la o
bază de date computerizată sau prin internet sau
orice rețea de comunicații electronice wireless,
distribuirea simultană a produselor educative
și de divertisment interactive, discuri compacte
interactive.

───────

(210) M 2020 06026
(151) 26/08/2020
(732) SIMACHE & VRANĂ ESENTIAL

PSY - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ DE
PSIHOLOGIE, P-ȚA NAȚIUNILE
UNITE NR. 3-5, BLOC A (TURN),
SC. A, ET. 1, AP. 6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040012, ROMANIA

(540)

ESENTIAL PSY
Esențialul ești TU!

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 26.02.03; 27.05.01; 29.01.12

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

44. Servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor.

───────

(591) Culori revendicate: galben
(HEX=#facc1e), albastru
(HEX=#0481bc, HEX=#2c9cd8)
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(210) M 2020 06027
(151) 26/08/2020
(732) UNIUNEA PRODUCĂTORILOR

(540)

UNIUNEA PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN

ROMÂNIA - ASOCIAȚIA
PENTRU DREPTURI CONEXE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06028
(151) 26/08/2020
(732) MIHAI JUNCAR, STR. ȚEPEȘ

VODĂ NR. 23 A, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Excelența creată de specialiști
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, instruiri în îngrijirea
dentară, educație, instruire, divertisment,
activitați 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, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, asistență

medicală, controale medicale, consiliere
medicală, informații medicale, consultații
medicale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), examinarea medicală a
persoanelor, asistență medicală la domiciliu,
închiriere de instrumente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, asistență medicală de
urgență, servicii de asistență medicală, furnizare
de asistență medicală, furnizare de servicii
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de albire a dinților, anestezie dentară, servicii de
igienă dentară, servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2020 06030
(151) 27/08/2020
(732) SC TS LOCKS DISTRIBUTION

(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.

───────

DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA
(UPFR) - ASOCIAȚIA PENTRU
DREPTURI CONEXE, 
B-DULDIMITRIE POMPEIU NR. 6E,
ETAJ11, PIPERA BUSINESS 
TOWER,SECTOR 2, BUCUREȘTI, 
020337,  ROMANIA

SRL, 
ŞOS. ALEXANDRIEI NR.203A, 
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., 
CHEIULDÂMBOVIȚEI NR. 26, 
VILA C42,  CAMERA 1, 
JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI,
077160, ILFOV,  ROMANIA
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(540)

DREAM MAKERS
(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.

───────

(540)

DIGITAL CHARMS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.02.05

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

35. Servicii de agenţii de publicitate.
───────

(210) M 2020 06039
(151) 27/08/2020
(732) VEEWIN S.R.L., STR. SFANTA

(540)

ROCHENA YOUR
PRETTY DIARY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 26.02.05

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, lenjerie
intimă, lenjerie de damă, lenjerie de corp,
lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă tip
boxer, lenjerie de corp antiperspirantă, lenjerie
de corp lungă, lenjerie intimă pentru bărbați,
lenjerie intimă pentru modelarea corpului, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), rochii pentru femei,
rochii lungi de seară, rochii de gală pentru
femei, jachete (îmbrăcăminte), combinezoare

(210) M 2020 06035
(151) 27/08/2020
(732) J & N ENTERTAINMENT SRL, 

(210) M 2020 06037
(151) 07/09/2020
(732) DIGITAL CHARMS SRL, 

STR. SOVEJA NR. 62A, BL. TCIF,
SC.B, AP.21, PARTER, CAMERA 4,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,  
ROMANIA

VINERI NR. 32, CAMERA 1, BL. A5,
SC. 2, ET. 4, AP. 15, 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

14. Bijuterii, pietre prețioase și semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, bijuterii, bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, bijuterii fantezie, bijuterii-
pandantive, accesorii pentru bijuterii, închizători
pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii, casete de
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, bijuterii
din metale semipreţioase, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii placate cu aliaje
din metale prețioase.

B-DUL PACHE PROTOPOPESCU, 
NR. 25, ET.6, SECTORUL 2, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
tricoturi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte pentru dormit,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, pantaloni.

───────

(210) M 2020 06040
(151) 27/08/2020
(732) VIDARA GROUP BUILDINGS

(540)

NOVV THE FUTURE IS HERE

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

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

36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de cazare, servicii oferite de hoteluri.

───────

(540)

HART

(531) Clasificare Viena:
24.01.13; 27.05.02; 29.01.13

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

12. Tractoare, tractoare horticole, tractoare
municipale.

───────

SRL, 
ALEEA SLANIC NR. 3A, 
JUD.CLUJ, CLUJ, 
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 
STR. MIHAILVELICIU NR.21, 
APT.2, JUD.CLUJ,CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

(210) M 2020 06044
(151) 27/08/2020
(732) PEDROGROUP AGRO SRL,

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 204,
AP. 4,JUDEŢUL MUREŞ, 
TÂRGUMUREŞ, 540509, 
MUREȘ,ROMANIA

(591)  Culori  revendicate:  roșu  (Hex
#EC0101), alb, negru
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(210) M 2020 06046
(151) 27/08/2020
(732) TIBERIU FLORIAN POP, CALEA

CRANGASI NR. 10, BL. 19A, SC. B,
AP. 82, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.12

clase:
42. Crearea și menținere site.

───────

(210) M 2020 06048
(151) 27/08/2020
(732) AUTO LUCAS ONLINE SRL,

STR. BARBU CATARGIU NR. 1,
JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA ,
ALBA, ROMANIA

(540)

autolucas

(531) Clasificare Viena:
02.09.08; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

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

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

(591) Culori revendicate: galben, albastru

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
părți  și  accesorii  pentru  vehicule,  servicii  de 
comerţ  cu  amănuntul  şi  cu  ridicata în 
legătură cu roți  și  pneuri  și  șenile pentru
vehicule, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu produse de curățare
pentru vehicule, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu uleiuri pentru
motoare de autovehicule, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
uleiuri de lubrifiere pentru echipamente auto,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu lubrifianți pentru automobile, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu deodorante pentru automobile, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu dezodorizante pentru automobile, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
produse pentru odorizarea aerului în automobile,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu compartimentatoare pentru
portbagaj, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu tăvi pentru portbagaj,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu huse pentru scaune, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
huse de scaune pentru automobile, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu huse pentru scaune de vehicule, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu prelate, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu prelate pentru vehicule,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu portbagaje pentru vehicule, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu paravânturi pentru automobile, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
parasolare pentru automobile, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu bare de
torsiune pentru automobile, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu jante, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu anvelope, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu aplicaţii software, servicii de comerţ



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

62

de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale.

───────

(210) M 2020 06050
(151) 27/08/2020
(732) NICUŞOR ILIE, STR. IOAN

(540)

SUPERFIGHT SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.02; 27.05.24

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

41. Activități sportive și culturale, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, pregătire cu privire la
activități sportive, servicii de antrenament pentru
activități sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, furnizare de informații despre activități
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, coordonare de cursuri, cursuri
de pregătire sportivă, cursuri de arte marțiale,
formare profesională cu privire la autoapărare,
antrenamente sportive, instruire în domeniul
antrenamentelor, organizare de antrenamente
de sport, organizarea de competiții sportive,

cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
ceasuri pentru automobile, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu paturi,
așternuturi, saltele și perne, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu mobilă şi
mobilier, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu etichete din material textil, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vopsele pentru automobile, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu articole
de fierărie, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu bagaje şi genţi de
transport, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
brichete pentru automobile, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  telefoane  inteligente,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente

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

POPASU NR. 2, BL. 3, ET. 3, AP.17,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
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───────

(210) M 2020 06051
(151) 27/08/2020
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

(540)

Indomie Instant Noodles
INSTANT NOODLE

SOUP Vegetable Flavour

(531) Clasificare Viena:
25.01.18; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

30. Tăiţei, paste, biscuiţi, sosuri (condimente),
condimente, sos soia, ceai, sos de roşii,
vermicelli (tăiţei), făină de grâu.

───────

(540)

AquaSpa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.03.06

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

organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare  și coordonare  de  competiții 
sportive, organizare de evenimente sportive, 
competiții  și  turnee sportive,  organizare  de 
competiții și ceremonii dedecernare de premii.

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

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

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

(210) M 2020 06054
(151) 27/08/2020
(732) BIG BOX CONNECT S.R.L., 

STR. CHIMIRULUI NR. 4, 
JUDETUL ILFOV, DOMNEȘTI, 
ILFOV, ROMANIA

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu  instalații  sanitare,  alimentare  cu  apă  și 
echipamente de salubritate, servicii de vânzare 
cu amănuntul în legătură cu dușuri, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
capete de pulverizare pentru dușuri, serviciide
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  dușuri
(instalații  de  baie),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu paravane  pentru
dușuri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  dușuri  de grădină,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu  dușuri 
vândute  sub  formă  de  seturi, servicii  de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu supape 
de control  pentru  dușuri  (accesorii  pentru
instalații),  servicii  de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu dispozitive  de  încălzire  a  apei  
pentru  dușuri,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu sisteme de încălzire a 
apei  pentru  dușuri,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în  legătură  cu  seturi  de  baie  cu 
chiuvetă și mască cu sertare, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu furtunuri de duș, 
servicii de vânzare cuamănuntul în legătură cu 
cabine  pentru  duș, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cucabine de duș, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
aparate  de  duș, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură cu instalații  de duș, 
servicii de vânzare cuamănuntul în legătură cu 
stropitoare  pentru  duș,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul înlegătură cu capete de duș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unități
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu căzi cu duș, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
robinete  de  duș,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu accesorii  pentru duș, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
căzi de duș,servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  căzi  pentru  duș,  servicii  de  vânzare
cu  amănuntul  în  legătură  cu  supape  pentru 
duș,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu  instalații  sanitare, 
alimentare  cu  apă  și echipamente  de 
salubritate,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
prin  catalog în  legătură cu dușuri,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul princatalog în legătură 
cu capete de pulverizarepentru dușuri, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cudușuri (instalații de baie), servicii de 
vânzare cu amănuntul prin catalog în legăturăcu
paravane pentru dușuri,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu dușuri de 
grădină,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog în legătură cudușuri vândute sub formă 
de seturi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog înlegătură cu supape de  control pentru
dușuri (accesorii pentru instalații), servicii de
vânzare cu amănuntul  prin  catalog în  legătură 
cu dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin  catalog
în legătură cu sisteme de încălzire a apeipentru 
dușuri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog în legătură cuseturi de baie cu chiuvetă 
și  mască  cu  sertare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin catalog  în  legătură  cu  furtunuri 
de  duș, servicii  de vânzare cu amănuntul 
prin catalog  în  legătură  cu  cabine  pentru  duș, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cabine de duș,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul prin catalog în legăturăcu aparate 
de  duș,  servicii  de  vânzare cu amănuntul prin

catalog  în  legătură  cu instalații  de  duș,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu stropitoare  pentru  duș,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
capete  de  duș,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu unitățide
duș,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin
catalog în legătură cu panouri de duș, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură 
cu căzi cu duș, servicii devânzare cu amănuntul 
prin catalog în legătură cu robinete de duș, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în legătură cu accesorii pentru duș, servicii 
de  vânzare cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură cu căzi de duș, servicii de vânzare 
cu amănuntul  prin catalog în legătură cu căzi 
pentru duș, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  supape  pentru  duș, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu instalații sanitare,alimentare cu apă 
și  echipamente  de  salubritate, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
dușuri, servicii de vânzarecu amănuntul online 
în  legătură  cu  capete  de  pulverizare  pentru 
dușuri,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu dușuri  (instalații  de 
baie),  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online 
în legătură cu paravane pentru dușuri, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu  dușuri  de grădină,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu dușuri vândute 
sub  formă  de  seturi,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  supape  de 
control pentru dușuri (accesorii pentru instalații), 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  dispozitive  de încălzire  a  apei 
pentru  dușuri,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu sisteme  de 
încălzire  a  apei  pentru  dușuri,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
seturi  de  baie  cu  chiuvetă  și  mască  cu 
sertare,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  furtunuri  de  duș,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
cabine  pentru  duș,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu cabine de duș, 
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură cuaparate de duș, servicii de vânzare 
cu amănuntul  online în legătură cu instalații  de 
duș,servicii de vânzare cu amănuntul online în 
legătură cu stropitoare pentru duș,  servicii de
vânzare  cu   amănuntul  online  în  legătură  cu
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───────

(540)

WEBSEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de agenție de publicitate.
───────

(540)

EUROCCOPER
LOGISTICS CUSTOMS

TRANSPORT since 1994

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 24.17.02

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

apete de duș, servicii de vânzarecu amănuntul 
online în legătură cu unități de duș, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
panouri  de  duș,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  căzi cu  duș, 
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu  robinete  de  duș,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
accesorii  pentru duș,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în legătură cu căzi  de duș, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură cu căzi pentru duș, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  supape 
pentru duș.

(210) M 2020 06055
(151) 27/08/2020
(732) MARIAN OUATU, 

STR. AL. LAPUSNEANU NR. 7, 
JUDETULCALARASI, VASILATI, 
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(210) M 2020 06056
(151) 27/08/2020
(732) EUROCCOPER SRL, 

STR. DJ 216, BIFURCAŢIE NR. 4, 
ŞOS.TIMIŞOARA-ARAD, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(591)  Culori  revendicate:  albastru  (Pantone
Blue 072 C)
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(210) M 2020 06057
(151) 27/08/2020
(732) S.ORGANIC CLOTHING SRL,

STR. TABARA NR. 1A, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

De IONESCU EST.2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.07.16; 05.13.04

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de
agenție de import - export.

───────

(210) M 2020 06058
(151) 27/08/2020
(732) MC STORE SOLUTION SRL, STR.

CETATUIA NR. 12, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Edman

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

9. Aparate audiovizuale folosite în scopuri
didactice, cap de manechin pentru cursuri
de coafor (material didactic), dispozitive
de imagistică de uz științific, dispozitive
de monitorizare a temperaturii, de uz
științific, îmbrăcăminte specială pentru laborator,
mănuși de latex de unică folosință pentru
laborator, mănuși de plastic de unică folosință
pentru laborator, spectografe (astronomie),
spectrografe, adaptoare audio, aparate de
alimentare cu energie electrică, aparate de
alimentare cu energie continuă, aparate de
transmisie în rețea, aparate pentru retea
de electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru controlul
electricității, aparatură de alimentare cu energie
continuă (baterii), bănci de încărcare, cabluri
de conectare SCART, convertoare alternativ-
continuu, convertoare de cc/ca, filtre electrice,
instrumente pentru distribuirea curentului
electric, sisteme și aparate pentru împământare
statică, stații de alimentare pentru vehicule
electrice, surse de alimentare pentru rețea
de alimentare cu electricitate, accesorii pentru
aplice de perete (comutatoare), adaptatoare
de priză, adaptoare USB, adaptoare coaxiale,

(591) Culori revendicate: galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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adaptoare de current alternativ, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
adaptoare de gen sub formă de adaptoare
electrice, adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare
pentru prize, ansambluri de comutatoare
electrice, aparate de controlare a temperaturii
(întrerupătoare electrice), aparate de controlare
a temperaturii (întrerupătoare electrice) pentru
mașini, aparate pentru citirea discurilor optice,
aplice decorative pentru întrerupătoare și
prize, adaptate, atenuatoare coaxiale, balast
pentru becuri cu halogen, balast pentru
becuri fluorescente, balast pentru dispozitive de
iluminat, balast pentru lămpi cu descărcare în
gaz, amplificatoare de antene, amplificatoare de
antenă, antene, antene de recepție pentru emisia
prin satelit, antene de semnal, antene pentru
mașini, antene pentru radar, antene pentru
transmisie de unde radio, antene radio, antene
terestre de frecvență radio, benzi electrice
cu prize care se pot muta, componente de
radiofrecvență, piese pentru antene, prize pentru
antene, balast pentru lămpi cu halogen, balast
pentru tuburi luminescente pentru iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), bobine de inducție, bobine electronice,
butoane comutatoare (electrice), butoane de
sonerie, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
adaptoare  pentru  căști,  cablaj  electric,  cablu
izolat pentru instalații electrice, cabluri de chitară
electrice, cabluri de conectare, cabluri de curent,
cabluri de demaror pentru motoare, cabluri de
interfață  electrice,  cabluri  electrice,  cabluri 
electrice acoperite cu cauciuc, cabluri electrice 
de  conectare,  cabluri  metalice  (electrice), 
cabluri  pentru transmisia  de  semnale  optice, 
cabluri pentru transmisia semnalelor electrice,
cabluri  prelungitoare  electrice,  canale  de 
cabluri electrice,  canale  pentru  cabluri 
electrice, conectori  cu  fișă  pentru  cabluri 
electrice,conectoare pentru circuite electronice,
conectori de cabluri, conectori din metal pentru 
cabluri  cu  filet,  conectori  pentru  cabluri
electrice,  conexiuni  de  cablu  (electricitate), 
cutie pentru cabluri electrice, cutiide joncțiune 
pentru  fire  electrice,  cutii  de joncțiune  pentru 
stocarea joncțiunilor de cabluri, cutii ramificație 
cabluri telefonice, dispozitive demarcare pentru
cabluri  electrice,  etichete  pentru identificarea 
firelor  electrice,  etichete  pentru identificarea 
cablurilor electrice, fire de cupru(izolate), fire 
de  termostat, fire pentru siguranțe, garnituri de

etanșare cu protecție cablu,  instalații de cabluri 
electrice, joncțiuni  de  cablu  (electrice),
manșoane de legătură pentru cabluri electrice,
marcaje de identificare a cablurilor pentru cabluri
electrice, mufe pentru cabluri electrice, cabluri
de împământare, cabluri pentru antene, capace
de siguranță pentru prize, capace mufă antipraf
pentru telefoanele mobile, carcase pentru
aparate electrice, carduri de memorie, carduri de
memorie flash, cartele de extindere a memoriei,
aparate de procesare a filmelor radiografice,
altele decât cele de uz medical, aparate de
înregistrare a vocii cu cip integrat, carduri RAM
(memorie cu acces aleatoriu), carduri cu circuite
electronice, carduri cu microprocesor, carduri
de expansiune, carduri de interfață pentru
echipament de procesare a datelor sub formă de
circuite imprimate, carduri de memorie cu circuite
integrate utilizate pentru a cântă la instrumente
musicale electronice, carduri și cartele cu cip,
cartele care încorporează un circuit electronic
integrat (cartele inteligente), cartele cu cip
(carduri cu circuite integrate), cartele cu circuite
integrate, cartele cu microcip, cartele prevăzute
cu circuite integrate, chipseturi, circuite de
focalizare, circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice, circuite integrate,
circuite integrate electronice, controlere logice
programabile, dispozitive electronice de editare
a textelor, microcontrolere, microprocesoare,
microprocesoare programabile prin software,
plăci de circuite audio, plăci de circuite
electrice, plăci de circuite electronice, plăci
de circuite pentru controlere, procesoare de
imagini, procesoare de filme, smart card-uri
goale (card-uri de memorie cu miniprocesor),
cititoare de benzi magnetice, cititoare de
carduri cu cip, cititoare de carduri de memorie
flash, cititoare de carduri inteligente, cititoare
de carduri pentru cărți de credit, cititoare
de cartele, cititoare de cartele electronice,
cititoare de discuri optice, cleme crocodil
(conectori electrici), cleme de împământare,
componente electronice pentru aparate de jocuri
de noroc, componente electronice pentru card-
uri de memorie cu miniprocesor, componente
electronice utilizate la mașini, componente
microelectronice, comutatoare coaxiale,
comutatoare (electricitate), comutatoare emisie-
recepție, comutatoare termice, comutatori cu
senzori, conectoare adaptoare (electrice),
conectoare (electricitate), conectoare electrice,
conectoare electronice, conector prize
(electrice), conectori coaxiali, conectori cu pini de
uz electric, conectori de înaltă tensiune pentru
bujii, conectori electrici izolați, conectori electrici
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pentru  terminale,  conectori  pentru  cabluri 
coaxiale, conectori tip jack, conexiuni electrice,
contacte electrice, contactoare electrice, cutii
de conexiuni electrice, dispozitive cu memorie
pentru stocare, dispozitive de memorie,
dispozitive pentru citirea cardurilor, ecrane
electronice tactile, ecrane tactile, ecrane tactile
(electronice), fascicule de cabluri electrice,
fișe banană, fotocelule, fototuburi, ieșiri pentru
televizoare, indicatoare de frecvență, indicatoare
pentru siguranțe fuzibile, inductoare, inductoare
electrice, inductoare electronice, întrerupătoare,
întrerupătoare de circuit, întrerupătoare de
curent electric, întrerupătoare de lumină,
întrerupătoare de sfârșit de cursă, întrerupătoare
de uz casnic (electrice), întrerupătoare
electrice cu buton, întrerupătoare electrice de
lumină, întrerupătoare pentru lămpi electrice,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare tactile
(electrice), întrerupătoare tactile electronice,
modulatoare de iluminare, modulatoare de
lumină, module de alimentare, module de
control (electrice sau electronice), module
de memorie, module de reglare (electrică),
module de întrerupere, pini pentru terminale
electrice, prelungitoare cu prize multiple,
potențiometre digitale, potențiometre de reglare,
prize cu telecomandă, prize de alimentare
cu energie electrică, prize de relee, prize
de telefon, prize electrice, prize multiple
culisabile, prize pentru aparate de ras electrice,
prize pentru tranzistori, prize, fișe și alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
protecții pentru prize, racorduri de conducte
(electrice), racorduri electrice, rame pentru prize
electrice, ramificații cu întrerupător (electrice),
receptoare radio pentru telecomenzi, receptori
de semnale electronice, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, regulatoare de iluminare,
regulatoare de temperatură, relee coaxiale,
relee de protecție împotriva supratensiunii,
relee de supraîncărcare, releuri de protecție
pentru motoare, rezistențe electrice, rezistențe
variabile, rezistențe, rezistoare de inducție,
siguranțe, siguranțe de contact (electrice),
siguranțe (pentru aparate de telecomunicații),
siguranțe pentru vehicule, sisteme electronice
integrate de asistență șofer pentru vehicule
terestre, sisteme electronice de navigație,
sisteme de siguranță electronice integrate
pentru vehicule terestre, sisteme integrate
electronice de alarmă în caz de pericol
pentru automobile, sisteme integrate electronice
pentru evitarea pericolelor și a coliziunii pentru
automobile, supape electrice (termoionice),
suporturi pentru bobine electrice, suporturi
pentru fire electrice, taste tonuri (tone pad),

temporizatoare pentru  întrerupătoare  electrice,
terminale de împământare, terminale electrice,
transmițătoare cu inducție, transmițătoare radio
pentru telecomenzi, tranzistoare (electronică),
unități de conectare (electrice), unități de
memorie electronice, unități de memorie
semiconductoare, unități pentru discuri optice,
aparate de măsurare a prafului, aparate
de înregistrare, aparate de înregistrare a
kilometrilor, aparate de înregistrare a presiunii,
aparate de înregistrare electrice, aparate
electrice pentru înregistrarea scorului, aparate
electronice de înregistrat temperatura, nu
de uz medical, aparate electronice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea dioxidului de carbon (altele
decât cele pentru uz medical), aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru inregistrarea datelor, aparate pentru
înregistrarea temperaturii, aparate pentru
înregistrarea timpului, ciclometre, calculatoare
de drum, dispozitive electronice pentru
înregistrarea ritmului cardiac (altele decât
cele de uz medical), instrumente pentru
înregistrarea activității cardiace (cu scopuri
științifice), kilometraje pentru vehicule, sisteme
de pontaj (dispozitive de înregistrare a timpului),
tahografe, mașini pentru ștanțarea datei și
orei, logger de date (software), aparate de
detectare și măsurare a distanței cu ajutorul razei
coerente (LIDAR) pentru vehicule, aparate de
măsurare a luminiscenței, aparate electronice
pentru analizarea culorilor, aparate numerice
pentru indicarea poziției, aparate pentru analiza
aerului, aparate pentru detectare și măsurare
cu impulsuri de lumină laser (LIDAR), aparate
pentru diagnosticarea motorului, aparate pentru
măsurarea, monitorizarea și analiza consumului
de electricitate, aparate și instrumente
pentru controlul vitezei vehiculelor, aparate și
instrumente pentru recunoașterea indicatoarelor
rutiere, bușoane indicatoare de presiune pentru
valve, 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, aparate cu telecomandă
pentru instalații de aer condiționat, aparate
cu telecomandă pentru pornirea vehiculelor,
aparate de comandă cu activare sonoră pentru
instalațiile de iluminat, aparate de comandă
electrică, aparate de comandă la distanță cu
infraroșu, aparate de comandă pentru iluminat,
aparate de comandă programabile, aparate de
control al proceselor (electronice), aparate de
control de supraveghere (electrice), aparate
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de  reglaj  termostatic,  aparate  de  reglare  a 
căldurii, aparate de reglare a temperaturii,
aparate de reglare a vitezei variabile, aparate
de telecomandă pentru iluminat, aparate de
teleghidaj, aparate electrice de comandă a
proceselor technice, aparate electronice pentru
controlul la distanță al semnalelor, aparate
pentru controlul căldurii, aparate pentru controlul
energiei electrice, aparate pentru controlul puterii
electrice, aparate pentru controlul temperaturii
(termostate) la vehicule, aparate pentru controlul
temperaturii folosite la motoarele de vehicule,
aparate pentru controlul temperaturii folosite la
sistemele de încălzire ale vehiculelor, aparate
pentru controlul temperaturii pentru mașini,
aparate pentru reglarea temperaturii apei,
aparate pentru controlul temperaturii pentru
mașini (termostate), brelocuri electronice sub
formă  de dispozitive de comandă la distanță,
comenzi  audio- sensibile  pentru  aparate  și 
instrumente  de iluminat,  comenzi  pentru 
jaluzele lamelare(electrice), console de control 
pentru  aparate  și instrumente  de  iluminat, 
controlere  (indicatoare) de  viteză  (electrice), 
cronometre  electronice  de bucătărie, 
cronometre  programabile,  dispozitive de 
comandă electronică (ECG) pentru lămpi și 
corpuri de iluminat cu leduri, dispositive
de comandă pentru senzori, dispozitive
de control industriale care includ software,
dispozitive de control pentru lumini de scenă,
dispozitive de control termostatic, instrumente
de control al temperaturii (termostate),
instrumente pentru controlul temperaturii,
întrerupătoare diferențiale, întrerupătoare
termice, programatoare pentru încălzire
centrală, receptoare pentru telecomenzi,
regulatoare de temperature (termostate),
regulatoare de viteză (electrice), regulatoare
de viteză (electronice), sisteme de control
al presiunii, sisteme de control automat al
vitezei vehiculelor, stații de control de la
distanță (electrice sau electronice), telecomenzi,
telecomenzi cu infraroșu, telecomenzi fără
fir pentru dispozitive electronice portabile și
calculatoare,  telecomenzi  pentru  acționarea 
alarmelor de  mașină,  telecomenzi  pentru 
acționarea automată  a  supapelor, 
telecomenzi  pentru acționarea  machetelor  de 
vehicule,  telecomenzi pentru  comanda 
produselor  electronice, telecomenzi  pentru 
dispositive  electronice mobile,  telecomenzi 
pentru echipamente audiovizuale, telecomenzi 
pentru  jaluzele, telecomenzi  pentru  jucării 
zburătoare, telecomenzi  pentru  locuință, 
telecomenzi  pentru motoare,  telecomenzi 
pentru  proiectoare, telecomenzi  pentru 
sisteme   multimedia,   telecomenzi   universale,

termostate  de cameră,  termostate  digitale 
pentru  control climatic,  termostate  digitale 
pentru  controlarea temperaturii,  termostate 
electrice,  termostate mecanice  pentru 
încăperi,  termostate  pentru motoarele 
vehiculelor,  termostate  pentru vehicule, 
transmițătoare pentru telecomenzi,alcoolmetre, 
aparate  de  cronometrare,  aparate de  dozaj, 
aparate  de  dozare  pentru  împrăștierea
parfumurilor în cantități măsurate, aparate de
filetat, aparate de măsură, aparate de măsură
a conținutului, aparate de măsură a nivelului cu
laser, aparate de măsură a presiunii din pneuri,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate de
măsură de precizie, aparate de măsură pentru
expunere fotografică, aparate de măsură pentru
praf fin, aparate de măsură ultrasonice, aparate
de  înregistrare  de  presiune,  aparate  de 
măsurarea nivelului, aparate de măsurare a
nivelului lichidelor,  aparate  de  măsurare  a 
presiunii, aparate  de  măsurare  a 
transparenței, aparatede măsurare a vântului,
aparate  de  măsurare unghiuri,  aparate  de 
măsurat  acustice, aparate  de  măsurat 
digitale,  aparate  de măsurat  indexul  de 
disconfort  (care  rezultă din  combinația 
temperaturii  și  a  umidității), aparate  de 
măsurat înclinarea unei pante,aparate digitale 
de  măsurat  ph-ul,  aparate electrice  de 
măsurare,  aparate  electronice de  măsurare 
pentru  robinele,  aparate  pentru echilibrarea 
roților, aparate pentru măsurarea consumului 
de  combustibil,  aparate  pentru măsurarea 
nivelului  de  sunet,  aparate pentru  măsurarea 
nivelului  lichidelor  folosite la  autovehicule, 
aparate  pentru  măsurarea umidității,  aparate 
pentru  măsurarea  volumului, aparate  pentru 
numărarea banilor, aparatepentru înregistrarea 
timpului și a datei, aparate pentru telemetrie, 
aparate  pentru  verificarea geometriei  roților, 
barometre, baroscoape, nivelecu bulă de aer,
busole  magnetice  (pentru măsurători 
topografice),  busole  magnetice pentru 
supraveghere,  cântar  de  buzunar,  cântare
gradate de sticlă, cântare pentru determinarea
procentului de grăsime corporală, de uz casnic,
cântare refrigerante, căni gradate, componente
optice de măsurare, contoare, contoare de
apă, contoare electrice, contoare electronice,
contoare numerice, contoare volumetrice, contor
de rotații, controlere de presiune (manometre),
convertoare metrice, cronometre pentru aparate
automate, cronometre universale, debitmetre,
densitometre pentru cafea, dinamometre,
dinamometre digitale, dinamometre electronice,
dispozitiv de măsurare a rezistenței izolației,
dispozitive de măsurare, dispozitive de măsurare
a   concentrației,   dispozitive   de   măsurare   a
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radiațiilor, dispozitive de măsurat consumul
combustibilului, dispozitive de măsură și control
pentru tehnologia de aer condiționat, dispozitive
de măsurat înălțimea, dispozitive pentru
măsurarea presiunii anvelopelor, dispozitive
pentru măsurarea raportului aer/combustibil,
dispositive pentru numărarea firelor textile,
dispozitive telemetrice pentru aplicații pentru
motoare, dispozitive telemetrice pentru vehicule
cu motor, echere pentru măsurare, echere
(instrumente de măsurare), fotometre, fotometre
electronice, fotopotențiometre, giroscoape,
giroscoape pentru stabilizare, giroscoape
vibratoare piezoelectrice, greutăți, hidrometre,
inclinometre, indicatoare ale nivelului de apă,
indicatoare ale nivelului de apă pentru vehicule,
indicatoare de cantitate, indicatoare de cuplu
digitale, indicatoare de nivel, indicatoare de
nivel (nivele cu bulă de aer), indicatoare de
nivel de benzină, indicatoare de nivel de
carburant, indicatoare de nivel de combustibil,
indicatoare de nivel de combustibil pentru
vehicule, indicatoare de nivel pentru ulei,
indicatoare de nivel pentru ulei pentru vehicule,
indicatoare de nivel pentru vehicule, indicatoare
de presiune a gazelor, indicatoare pentru citirea
nivelului de lichide la distanță, instrumente de
calibrare a tirului (aparate de aliniere pentru
cătări ale armelor de foc), înregistratoare de
presiune, instrumente de măsurare, instrumente
de măsurare a parametrilor calitativi ai laptelui,
instrumente de măsurat grosimea mânerelor,
instrumente de măsurat racorduri, instrumente
de măsură a coordonatelor, instrumente de
măsură a vidului, instrumente de măsură
pentru grosime, instrumente de măsură pentru
refrigerare, instrumente de măsură pentru
umiditatea solului, instrumente de nivelare,
instrumente optice de măsurare, aparate de
măsurare a lungimii, aparate de măsurat
grosimea pieilor, aparate pentru măsurarea
adâncimii suprafeței de rulare a anvelopelor,
aparate pentru măsurarea adâncimii traverselor,
aparate pentru măsurarea distanței, aparate
pentru măsurarea distanțelor, aparate pentru
înregistrarea distanțelor, benzi de măsurare
portabile, cabluri de măsură, instrumente de
măsurat în croitorie, dispozitive de fixare
pentru banda adezivă (instrumente de măsură),
dispozitive de măsurare a diametrului de cablu,
aparate de măsurat grosimea pielii prelucrate,
instrumente cu cadran pentru măsurarea
devierilor de la standard, instrumente de
măsurare a înălțimii, instrumente de măsură
ultrasonice pentru grosime, lasere utilizate
pentru măsurare, aparate pentru înregistrarea

distanțelor, rigle de calcul, rigle de măsurare,
rigle de măsurare de precizie, rigle de oțel pentru
măsurare, rigle folosite în inginerie, rigle gradate
(instrumente de măsură), rigle gradate din oțel
pentru măsurat, rigle (instrumente de măsură),
rigle gradate pentru cântare electronice, rigle
gradate pentru sărituri, rigle gradate simple
(dulgherie și tâmplărie), rigle pliante, rulete,
rulete de măsurat, senzori pentru măsurarea
adâncimii, sisteme inteligente de înregistrare a
distanței, șublere cu arcuri, șublere electronice,
telemetre cu laser, telemetre pentru golf, teuri
pentru  măsurare,  trepiede  (pentru  aparate 
topografice), ultramicrometre,  ampermetre, 
aparate de măsurat curentul, aparate pentru 
măsurarea curentului  electric,  cabluri  de 
măsurare multimetrică,  cabluri  pentru 
testarea  prizelor de  pământ  (electrice), 
contoare  de  energie, contoare  de  panou 
digitale,  contoare  inteligente, debitmetre 
electrice,  milivoltmetre,  wattmetre, voltmetre, 
testere  pentru  baterii  și  acumulatoare, testere 
pentru  baterii,  ohmmetre,  multimetre pliabile, 
multimetre  digitale,  multimetre,  aparate
electrice de cântărire, aparate și instrumente
pentru cântărire, balanțe, balanțe cu arc,
balanțe cu cârlig și greutate liberă, balanțe de
precizie, balanțe electronice, balanțe poștale,
cântar digital portabil pentru bagaje, cântare
cu analizoare de masă corporală, cântare de
baie, cântare de baie digitale, cântare de
birou pentru scrisori, cântare de bucătărie,
cântare de uz medical, contragreutăți, cântare
de uz menajer pentru scrisori, cântare digitale
sub formă de lingură, cântare electrice,
cântare electronice, cântare electronice digitale
portabile, cântare electronice pentru bucătărie,
cântare electronice pentru uz personal, cântare
electronice portabile, cântare pentru bebeluși,
cântare pentru scrisori, cântare vorbitoare,
aparate și instrumente de cântărit, dispozitive
și instrumente de cântărit pentru unități
de măsură standard, greutăți de calibrare,
greutăți pentru cântare, instalații de echilibrare,
mașini pentru verificarea greutății, aparate
pentru indicarea temperaturii, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz casnic, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz industrial,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de
uz științific, blocuri cu termocuplu, contoare
de căldură, contoare de temperatură de
uz casnic, contoare de temperatură de
uz industrial, contoare de temperatură de
uz științific, detectoare de temperatură de
uz științific, dispozitive de restabilire a
temperaturii, indicatoare de temperatură a
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gazelor  de  evacuare,  indicatoare  pentru 
temperatura  apei,  senzori  de  temperatură,
termocupluri, termometre (nu pentru scopuri
medicale), termometre cu infraroșu, termometre
cu infraroșu, altele decât de uz medical,
termometre cu mercur (altele decât cele de
uz medical), termometre cu oscilatoare de
rezistență, termometre de laborator, termometre
de sticlă cu cuarț, termometre de uz casnic,
termometre digitale pentru carne, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical,
termometre electronice, altele decât cele de
uz medical, termometre, altele decât cele
de uz medical, termometre pentru carne,
termometre pentru zahăr, termometre tehnice,
unități de afișare a temperaturii, aparatură și
instrumente de cronometrare, clepsidre cu nisip,
clepsidre cu nisip (dispozitiv pentru măsurarea
timpului), contoare orare pentru motoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
cronografe folosite ca aparate specializate
pentru contabilizarea timpului, cronometre de
bucătărie, neelectrice, parcometre, parcometre
pentru vehicule, temporizatoare automate
folosite la aparatele pentru prepararea băuturilor,
temporizatoare cu numărătoare inversă,
temporizatoare de bucătărie, temporizatoare
digitale pentru ouă, temporizatoare mecanice
pentru ouă, temporizatoare pentru bucătărie,
temporizatoare pentru ouă, aparate de control
al vitezei pentru vehicule, aparate de măsurare
a vitezei loviturii mingii de golf, aparate de
verificare a vitezei la autovehicule, aparate
pentru măsurarea vitezei (fotografie), indicatoare
de viteză, indicatoare de viteză pentru vehicule,
instrumente pentru verificarea vitezei, pistoale
radar pentru evenimente sportive, senzori pentru
determinarea vitezei, senzori pentru măsurarea
vitezei, tahometre, vitezometre, indicatoare de
viteză, vitezometre pentru biciclete, instrumente
pentru măsurarea gravitației, instrumente pentru
măsurarea nivelului lichidelor, instrumente
topografice, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare pentru bujii, lupe textile,
manometre de suprapresiune, manometre de
înaltă presiune, manometre pentru măsurarea
presiunii anvelopelor, mașini de măsurare a
nivelului (pentru topografie), mașini de numărat
sau sortat monede, mașini de numărat și
sortat bani, mașini pentru echilibrarea roților
pentru vehicule terestre, mașini pentru reglarea
geometriei  roților  la  autovehicule,  mecanisme 
de  control  pentru  indicatoare  de  nivel de 
combustibil,  măsuri,  măsuri  pentru  băuturi 
spirtoase,  măsuri  pentru  cafea, măsurător 
mărime  deget,  nivele  cu  bulă  de  aer, ochelari 
de vedere (articole optice), PH-metre, pahare 
gradate,  pipete  pentru măsurare, altele  decât

de  uz  medical  sau  de  uz  menajer,  rigle
telescopice, rigle în formă de t pentru măsurare,
roți  de  măsurare,  senzori  de  accelerație,
senzori  electromagnetici  pentru  măsurare,
senzori electronici de măsurare, sesizoare de
nivel, sisteme de măsurare cu laser, sisteme
pentru echilibrarea roților pentru vehiculele
terestre, sonde de adâncime marină, sonometre,
spectrofotometru, spectrometre, spectrometre
de masă, spectroscoape, suporturi de măsurare,
taximetre, taximetre electronice, telemetre,
temporizatoare audio, tensiometre, wattmetre
cu frecvență radio, vibrometre, verificatoare de
fază, variometre, vacuummetre, umidometre,
trepiede pentru aparate de topografie, trasatoare
paralele pentru tâmplărie, aparate de ionizare, cu
excepția celor pentru tratarea aerului sau apei,
aparate de ozonizare (nu de uz medical), filtre
electrice (pentru purificarea gazelor), ozonizoare
(ozonizatoare), alezoscoape, alezoscoape
pentru inspectarea lucrărilor, aparate de
localizare a obiectivelor (optice), aparate de
localizare a obiectivelor (telescopice), aparate de
urmărire a țintei (optice), aparate de urmărire
a țintei (telescopice), aparate optice cu raze
infraroșii, aparate pentru supravegherea țintei
(optice), aparate pentru supravegherea țintei
(telescopice), aparate și instrumente optice,
aparate și instrumente pentru astronomie,
echipament laser pentru scopuri nemedicale,
indicatoare de tip pointer electronice emițătoare
de lumină, indicatoare laser tip pointer,
indicatoare luminoase tip pointer, instalații laser,
altele decât cele pentru uz medical, lasere
folosite în scopuri nemedicinale, lasere, altele
decât cele de uz medical, defazoare optice,
deflectoare cu fascicul optic, filtre de polarizare,
filtre infraroșu, filtre optice, filtre optice de sticlă,
filtre pentru dispozitive optice, huse pentru
aparate optice, instrumente optice care conțin
oculare, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, lentile, lentil antireflex, lentile brute,
lentile de contact cosmetice, aparate pentru
curățarea lentilelor de contact, apărători pentru
ochelari, apărători pentru ochi, brațe de ochelari,
casete pentru lentile de contact, cordoane pentru
ochelari, cutii pentru lentile, cutii pentru lentile de
contact, cutii pentru lentilele de contact, etuiuri
adaptate pentru lentile de contact, etuiuri de
ochelari, etuiuri pentru ochelari fără brațe, lentile
de contact, cutii pentru lentile de contact,
lănțișoare  pentru  ochelari  fără  brațe,  lentile 
pentru   ochelari,   lentile   pentru   ochelari   de
vedere,  lentile  pentru  ochelarii,  monocluri, 
ochelari,  ochelari  cu  lentile  polarizate, ochelari 
cu  prescripție  medicală,  ochelari  cu prescripție 
medicală  pentru  înot, ochelari de citit,  ochelari
de  protecție,  ochelari  de  vedere,  ochelari  de
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vedere eliberați pe bază de rețetă,  ochelari de
vedere pentru copii, ochelari fărăbrațe, lentile
pentru  ochelari,  ochelari  (optică), rame  de 
ochelari, rame de ochelari fără brațe, rame de 
ochelari  nemontate,  rame  pentru monocluri, 
sticle optice, sticlă de ochelari,suporturi pentru 
ochelari,  tocuri  de  ochelari, tocuri  pentru 
ochelari  de  vedere  pentru  copii, șnururi 
pentru  ochelari  fără  brațe,  tocuri  pentru
ochelari fără brațe, etuiuri pentru ochelari de
soare, lentile de soare cu clips magnetic, lentile
optice pentru ochelarii de soare, lentile pentru
ochelari de soare, lănțișoare pentru ochelari de
soare, ochelari cu lentile de soare atașabile
(clip-on), ochelari de soare pentru animale de
companie, ochelari de soare în ton cu moda,
rame pentru ochelari de soare, tocuri de ochelari
de vedere, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, șnururi pentru ochelari de soare, brațe
pentru ochelari, brațe pentru ochelari de soare,
lentile corectoare (optică), lentile de contact
colorate, lentile de schimb pentru ochelari, lentile
fără dioptrii pentru corectarea vederii, lentile
oftalmice de sticlă, ochelari de soare pe bază
de prescripție, ochelari fantezie, pernuțe de nas
pentru ochelari, piese pentru ochelari, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, rame din metal pentru ochelari, rame
din plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari
de vedere și ochelari de soare, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, suporturi de nas
pentru ochelari, suporturi de nas pentru ochelari
de soare, săculeți pentru ochelari, aparate
de imagistică termică pentru vedere nocturnă,
aparate de ochire (telescopice), aparatură de
vedere pe timp de noapte, lunete de vizare
pentru arme de foc, binocluri (optică), binocluri
de teatru, binocluri pentru vânătoare, corpuri
refractante, dispozitive cu raze infraroșii pentru
armele cu țintă, dispozitive cu vedere nocturnă
pentru identificarea imaginilor, dispozitive de
iluminat pentru microscoape, dispozitive de
ochire pentru artilerie (telescopice), dispozitive
de vedere pe timp de noapte pentru aviatori,
dispozitive de vizare, dispozitive telescopice de
ochire pentru tir cu arcul, etuiuri de binoclu, huse
adaptate pentru binocluri, cutii pentru lame de
microscop, lentile pentru mărit, lornete (binocluri
de teatru), lunete, lunete de arbaletă, lunete de
pușcă cu ghinturi, lunete de vizare, lunete de
vizare  (telescopice)  pentru  arme  de  foc 
folosite  în  domeniul  aeronautic,  lunete  de 
vizare telescopice)pentru  arme  folosite  la  sol,
lunete  de   vizare   (telescopice)   pentru   arme
  

folosite  îndomeniul  naval,  lunete  de  vizare 
pentru arme de  foc,  lunete  de  vizare  pentru  
puști,  lunete  pentru  arme  manevrate  cu  o  
mână, lunete pentru  puști,  lunate  telescopice  
pentru armede foc, lunete telescopice pentru 
artilerie,  lupe (optică),  microscoape, 
microscoape  biologice, microscoape  cu 
fluorescență,  microscoape cu  sondă  de 
scanare,  microscoape  de  uz medical, 
microscoape  electronice,  microscoape
electronice cu transmisie, microscoape
electronice cu scaner, obiective de microscop,
obiective pentru astrofotografie, obiective pentru
telescoape, obiective superangulare de tip
fisheye pentru aparate de fotografiat, ochelari
cu vedere nocturnă, ochelari de mărire, ochelari
pentru mărit, prisme (pentru telescoape),
sticle optice de vizualizare (vizoare) pentru
uși, telescoape, trepiede (pentru telescoape),
trepiede pentru binocluri, trepiede pentru
telescoape, tuburi pentru intensificarea imaginii,
vizoare optice, vizoare optice pentru uși, vizoare
pentru uși, lentile din material plastic, lentile
interschimbabile, lentile oftalmologice, lentile
optice, lentil optice brute, microscoape cu
LED, obiective (optică), ochelari inteligenți,
ochelari pentru machiaj, oglinzi (optică),
oglinzi de inspecție pentru lucrări, oglinzi de
inspecție, prisme (optică), produse de optică,
protecții laterale pentru ochelari, reflectoare
optice, stereoscoape, sticlă optică, șuruburi
micrometrice pentru instrumente optice, aparate
de comandă pentru vehicule (calculatoare de
bord), aparate de  localizare cu  raze infraroșii,
aparate de navigație pentruautomobile, aparate
de  navigație  subacvatice  cu  sonar,  aparate 
de poziționare  globală, aparate  de reflectare a
undelor radar, aparate de sistem de poziționare
globală (GPS), aparate de urmărire a țintei
(electrice), aparate de urmărire a țintei
(electronice), aparate de urmărire a țintei
(prin satelit), aparate pentru blocarea radarelor,
aparate pentru localizarea vehiculelor, aparate
pentru ochire cu raze infraroșii, aparate
pentru stabilirea poziției, balize radio, busole,
busole magnetice, capete de căutare cu țintă,
compasuri (instrumente de măsură), compasuri
de măsurare, compasuri de navigație, dispozitive
de navigat prin satelit, dispozitive de navigație
GPS, dispozitive de ochire pentru arme de
foc (cu laser), dispozitive de ochire pentru
arme de foc (electronice), dispozitive de
ochire pentru artilerie (cu laser), dispozitive de
ochire pentru artilerie (electronice), dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu ajutorul
sistemului de poziționare globală sau a rețelelor
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incendiilor,  aparate  pentru  identificarea 
intrușilor (altele  decât  pentru  vehicule), 
aparate  pentru supraveghere  de  securitate, 
aplice  decorative adaptate  pentru  detectoare 
de  fum,  avertizoare de  incendiu,  avertizoare 
acustice, avertizoaresonore electrice, camere

de comunicare celulară articolelor pierdute,
dispozitive pentru localizarea persoanelor,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
dispozitive portabile de navigare, echipament de
navigație, busole, etichete electronice, etichete
electronice de siguranță, etichete electronice
pentru mărfuri, genți pentru dispozitive de
navigare prin satelit, hardware de calculator
pentru compilare de date de localizare, hardware
de  calculator  pentru  culegerea  de  date  de 
localizare, hardware de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, hardware
de calculator pentru prelucrare de date
de localizare, hardware de calculator
pentru transmisia de date de localizare,
instrumente cartografice, instrumente de
navigație, instrumente de navigație electrice,
instrumente de navigație inerțială, instrumente
și aparate electronice de navigație și localizare,
programe de calculator pentru navigarea
autonomă a vehiculelor, receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), senzori
optici de determinare a poziției, senzori pentru
determinarea poziției, sisteme de asistență șofer
pentru autovehicule, sisteme de localizare a
vehiculelor, sisteme de navigație multimedia
pentru vehicule, sisteme de navigație prin satelit
pentru biciclete, sisteme de poziționare globală
pentru utilizarea pe biciclete, transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
alarme acustice, alarme acustice, altele decât
cele pentru vehicule, alarme acționate de fum,
alarme antiincendiu electrice, alarme antifurt
(altele decât pentru vehicule), alarme antifurt
(cu excepția celor pentru vehicule), alarme cu
telecomandă (altele decât cele anti-furt pentru
vehicule), alarme cu vibrații ca remindere că
trebuie luată medicația, alarme de avertizare
(altele decât pentru vehicule), alarme de detecție
a  scurgerilor  de  apă,  alarme  de  gaze,  alarme 
de  incendiu,  alarme  de siguranță,  alarme  de 
siguranță  (altele  decât  pentru  vehicule), 
dispozitive dealarmă,  alarme electrice, alarme
electrice împotriva fumului, alarme electrice
și electronice antifurt, alarme electronice
antiefracție, alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, alarme pentru
bazine de înot, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme pentru gaze naturale,
alarme pentru siguranță personală, alarme
personale, alarme sonore (altele decât cele
pentru vehicule), antifurt cu alarmă, aparate
cu alarmă antifurt (cu excepția celor pentru
vehicule), aparate de avertizare de securitate,
aparate indicatoare de avertisment (altele decât
pentru   vehicule),   aparate   pentru  detectarea

 video  de  securitate, centrale  de  alarmă, 
clopote  de  metal  pentru alarme, 
declanșatoare  manuale  de  alarmă  în  caz de 
incendiu, detectoare de flacără, detectoarede 
incendiu,  detectoare  de  incendiu  în  formă  de
ornamente  pentru  pomul  de  Crăciun, 
detectoare  electrice  de  fum, detectori  de 
radiații,  difuzoare de avertizare pentru montare 
pe  capota  vehiculelor  de  servicii de  urgență, 
dispozitive  antifurt  electronice, dispozitive  de 
alarmă,  dispozitive  de  alarmă personală, 
dispozitive  de  avertizare  (altele  decât pentru 
vehicule),  dispozitive  electrice  de  alarmă
(anti-furt) (altele decât cele pentru vehicule),
dispozitive electronice de alarmă antiefracție,
dispozitive pentru detecția intrușilor (altele
decât pentru vehicule), emițătoare de semnale
de alarmă, fluiere (dispozitive de avertizare),
instalații de alarmă, instalații electrice antifurt,
lumini de avertizare (balize luminoase), lămpi
de avertizare (jaloane de siguranță), panouri
de alarmă, receptoare de semnale de alarmă,
senzori de alarmă, senzori de alarmă pentru
frigidere, senzori de alarmă pentru mașini de
spălat rufe, senzori de detectare a intrușilor
cu ajutorul microundelor, senzori de flacără,
senzori de fum (dispozitive electrice), senzori de
incendiu, senzori pentru curent electric, sisteme
de alarmă, sisteme de alarmă antiefracție,
sisteme de alarmă de securitate (altele decât
cele pentru vehicule), sisteme de alarmă pentru
scurgeri de gaze, sisteme de monitorizare a
alarmelor, sonerii (dispozitive de avertizare),
sonerii de alarmă, sonerii electronice de
avertizare, tablouri de comandă pentru alarme
de  securitate,  tastaturi  pentru  alarme  de 
securitate, aparate de control pentru circulație
(iluminat), aparate  de  control  pentru  circulație 
(electronice),aparate de control pentru trafic 
(luminoase),aparate de control pentru trafic 
(mecanice), aparate  de  îndrumare  pentru 
circulație (electrice), aparate pentru controlul 
circulației (electrice),  balize  luminoase 
(dispozitive  de siguranță),  balize  luminoase, 
balize  luminoase de  avertizare,  claxoane 
pentru  semnalizare, conuri  de  avertizare 
rutiere (luminoase),conuri de avertizare rutiere
(mecanice),  conuri de  plastic  rutiere 
(luminoase),  conuri  de siguranță  pentru 
autostradă,   conuri   pentru   trafic  (luminoase),
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conuri  rutiere  (luminoase),  conuri  rutiere 
(mecanice),  dispozitive  de  dirijare a  traficului 
(indicatoare  luminoase),  facle  de semnalizare 
pentru autostradă, fanioane deavertizare, firme
luminate,  firme  luminoase, firme  mecanice, 
fluiere de semnalizare, fluiere pentru chemarea
câinilor,  fluiere pentru sport,  geamanduri  de 
marcare,  geamanduri de  marcare  și 
semnalizare,  geamanduri  de semnalizare, 
indicatoare  de  ieșire  iluminate, indicatoare 
direcționale  (luminoase  sau mecanice), 
indicatoare  iluminate,  indicatoare rutiere 
(mecanice),  indicatoare  rutiere (nemetalice) 
(luminoase),  indicatoare  rutiere (nemetalice) 
(mecanice),  indicatoare  rutiere din  metal 
(luminoase),  indicatoare  rutiere  din metal 
(mecanice),  indicatoare  rutiere  luminoase,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
îmbrăcăminte reflectorizantă pentru prevenirea
accidentelor, instrumente pentru indicarea
direcțiilor, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, lanternă de semnalizare cu laser pentru
salvare, lumini de avertizare în caz de urgență,
lămpi de avertizare pentru vehicule, lămpi de
avertizare rutieră, lămpi de semnalizare, lămpi
stroboscopice (balize de avertisment), lumini de
neon (firme), lumini rotative (semnalizatoare),
lumini stroboscopice (lumini de avertizare),
panouri luminoase de afișaj stradal, panouri
luminoase electrice, panouri mecanice de
afișaj stradal, panouri pentru semnalizare
luminoasă sau mecanică, panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri metalice indicatoare de direcție
(mecanice), panouri nemetalice de informare
rutieră (firme luminoase), panouri nemetalice de
informare rutieră (mecanice), reflectoare pentru
semnale de trafic, semafoare (dispozitive de
semnalizare), semnale de avertizare luminoase
neelectrice pentru situații de urgență, semnale
luminoase de urgență pentru vehicule (semnale
luminoase),  semnale   luminoase intermitente,
sirene,  sirene  pentru vehicule,  sonerii  de  ușă, 
electrice, sonerii electrice, sonerii electronice,
sonerii fără  fir  pentru  gestionarea  cozii  de 
așteptare, sonerii,  electrice,  stâlpi  indicatori 
luminoși, transmițătoare  de  semnale  de 
urgență, triunghiuri  de  semnalizare  pentru 
avarie,  aparate de  control  contra  incendiului, 
aparate de mascare a sunetuluipentru a proteja
confidențialitatea  convorbirilor,  aparate  de 
scanare  corporală  cu  raze  X pentru  securitate,
aparate  de stingere  a  incendiilor  pentru 
automobile,  aparate electronice  de 
supraveghere,    aparate    pentru     prevenirea

furtului, altele decât pentru vehicule, aparate și
instrumente de semnalizare, articole
reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea
accidentelor, autopompe pentru incendii,
bastoane de mână pentru siguranță, benzi
adezive de securitate (codificate), benzi adezive
de securitate (magnetice), bătătoare pentru
stingerea focului, bătătoare pentru stingerea
incendiilor, aparate de control (acționate
electric), aparate de control de acces (automate),
aparate de control de acces (electrice), aparate
de control la distanță pentru deschiderea și
închiderea portierelor de vehicule, aparate
de control la distanță pentru deschiderea
și închiderea ușilor, aparate de închidere
centralizată a ușilor, aparate electrice pentru
controlul accesului, aparate pentru controlul
accesului (electrice), aparate pentru controlul
la distanță al punctelor de intrare, aparate
pentru verificarea datelor de pe cardurile
codificate magnetic, bariere de securitate
automate, bariere optice de siguranță pentru
controlul accesului în perimetru (PAC), bariere
optice de siguranță pentru controlul accesului
în zonă (AAC), broaște electrice îngropate,
broaște metalice (electrice), carduri de acces
codificate, carduri de control al accesului
(codificate sau magnetice), carduri electronice
de acces, ceasuri computerizate cu funcție de
recunoaștere a amprentei, chei codificate, chei
electronice pentru automobile, chei electronice
pentru vehicule, chei sub formă de carduri
magnetice codificate, cititoare biometrice de
iris, componente pentru încuietori fără fir,
dispozitive de blocare declanșabile (electrice),
dispozitive de radiocomandă pentru încuierea
ușilor, dispozitive de închidere de siguranță
(electrice), dispozitive  de închidere electronice
pe   bază   de  cartelă,  garduri  electrificate,
închizătoare  electrice pentru  vehicule, 
încuietori  (electrice)  cu alarme,  încuietori 
controlate  prin  radiofrecvență, încuietori  cu 
combinații  (metalice)  (electrice), încuietori  cu 
combinații  (nemetalice)  (electrice), încuietori 
de  uși  cu  amprentă,  încuietori  de uși 
electronice, încuietori digitale pentru uși,
încuietori electrice, încuietori electrice cu cifru
mecanic, încuietori electrice pentru vehicule
cu motor, încuietori electronice, încuietori
electronice pentru uși, încuietori fără fir, instalații
automate de control al accesului, instalații
electrice de control al accesului, interfețe de
acces pentru rețele cu circuit privat, jetoane
de securitate (dispozitive de criptare), lacăte
(electrice) pentru biciclete, lacăte electronice,
lacăte inteligente, mecanisme de control al
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accesului (automate), mecanisme de închidere
fără fir, mecanisme electronice de blocare a
caselor de bani, scanere biometrice, încuietori
inteligente, încuietori mecanice cu mecanism 
electric, încuietori  inteligente  pentru  uși, 
încuietori nemetalice  cu  mecanism  electric, 
scanere biometrice  de  amprente,  scanere 
biometrice  de retină,  scanere  biometrice 
pentru mâini, seturi de încuietori electronice, 
sisteme  biometrice de recunoaștere a vocii, 
sisteme  biometricepentru controlul accesului, 
sisteme de control al  accesului  (automate), 
sisteme  de  control al  accesului  (electrice), 
sisteme  de  închidere electronice,  sisteme 
electronice  de controlal accesului pentru uși 
cu interblocare,sisteme electronice de control 
al accesului înclădiri, sisteme electronice de
intrare,  unități de  control  al  accesului 
(automate),  camere retrovizoare  pentru 
vehicule, cartele codificate cu caracteristici de 
securitate pentru identificare, conuri de trafic, 
costume de zbor ignifuge, detectoare de fum, 
dispozitive  de  monitorizare a  bebelușilor, 
dispozitive electronice  de supraveghere pentru 
bebeluși,  dispozitive video de monitorizare a 
bebelușilor,  echipament  și îmbrăcăminte 
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor, 
echipamente de avertizare în caz de urgență 
pentru  autostrăzi,  accesorii de  protecție 
termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor 
sau vătămărilor, îmbrăcăminte deprotecție la 
accidente, radiații și foc, aparatede protecție
pentru  prevenirea  accidentelor sau  rănirilor, 
aparate  de  protecție  împotriva incendiilor, 
articole  de  îmbrăcăminte  de  piele pentru 
protecție  împotriva  accidentelor  sau  a
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte rezistente
la foc, articole de protecție pentru cap, articole
de siguranță pentru cap, aspersoare (automate)
pentru  stingerea  incendiilor,  banderole 
(luminoase) pentru prevenirea accidentelor și a 
vătămării, benzi reflectorizante pentru purtat, 
butoane de  panică,  cagule  de  protecție 
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, 
cagule ignifuge, caschete antișoc, chingi tip 
ham ajutătoare  la  ridicat  greutăți,  cizme 
(încălțăminte de  protecție),  cizme  de 
protecție  de uz  industrial  (pentru  protecție 
împotrivaaccidentelor sau rănilor), cizme de 
protecție împotriva  accidentelor,  cizme  de 
protecție împotriva  accidentelor,  iradierii  și 
incendiilor, cizme  de  protecție  împotriva 
focului,  cleme  de nas  pentru  înot,  cleme 
nazale  pentru  scafandri și  înotători,  curele  de 
susținere pentru muncitori, filter  pentru măști 
respiratorii,   filtre     pentru    măști     respiratorii
 

(non-medical),  filter  ultraviolete,  altele  decât 
cele  de  uz  medical,  frânghii  de siguranță 
pentru  protecție  împotriva  căzăturilor,
genunchiere pentru muncitori, hamuri de
salvare, încălțăminte de protecție, lentile pentru
măști de protecție pentru față, măști de
protecție (nu pentru scopuri medicale), măști
de protecție a feței pentru muncitori, măști de
protecție pentru căști de protecție, măști de
protecție pentru muncitori, măști de protecție
pentru sudură, măști de protecție împotriva
prafului, măști de sudură, măști pentru respirație,
măști protectoare pentru filtrarea aerului, măști
respiratorii, altele decât cele pentru respirație
artificială, ochelari antipraf, apărători de cap
pentru karate, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, articole pentru
protejarea capului împotriva vătămărilor în timpul
activităților sportive, căști de box, căști de
ciclism, căști de fotbal american, căști de
protecție, căști de protecție folosite în sport, căști
de protecție pentru cicliști, căști de protecție
pentru motocicliști, căști de protecție pentru
sport, căști de protecție pentru șoferii, căști
de protecție pentru snow-board, căști pentru
schi, căști de protecție pentru copii, căști de
protecție pentru hochei pe gheață, căști de
protecție pentru baseball, căști de protecție
pentru echitație, căști de protecție pentru fotbal
american, căști de protecție pentru hochei pe
gheață, căști de protecție pentru motocicliști,
căști de protecție pentru prinzători la baseball,
căști de protecție pentru skateboard, căști de
protecție pentru sport, căști de protecție pentru
sudură, căști de protecție pentru șoferi, căști
rigide pentru scufundări, curele care se prind sub
bărbie  pentru  căștile  de  fotbal  american, 
genți  sport adaptate  (echipate)  pentru  a 
transporta  căști de  protecție,  șepci  de 
protecție,  articole  pentru protecția  ochilor  în 
sport,  ecrane antireflexie, măști  pentru înot, 
ochelari antiorbire, ochelari antireflex, ochelari 
cu  înveliș  antireflex,  ochelari de  protecție 
pentru protejarea ochilor, ochelaride protecție 
pentru  sport,  ochelari  de  protecție pentru 
zapadă,  ochelari  de  protecție  pentru  înot,
ochelari de schi, ochelari de sport, ochelari
de înot, ochelari de sudură, ochelari pentru
cicliști, ochelari pentru motocicliști, ochelari
pentru tir (articole optice), ochelari tip mască,
prelate de protecție, protecții dentare pentru
box, protecții dentare pentru sport, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, sisteme
de stropire pentru protecție contra incendiilor,
viziere de protecție, viziere pentru protejarea
sudorilor, veste rezistente la loviturile de cuțit,
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veste  de  salvare  pentru  schi  nautic,  veste  
de  salvare  pentru  câini,  veste  de  salvare 
pentru animale  de  companie,  veste  de 
salvare,  extinctoare, indicatoare  de  siguranță, 
lumini  intermitente  de  siguranță,  măști  de 
oxigen,  nu de  uz  medical,  oglinzi  de 
semnalizare,  senzori de  fum,  sisteme  de 
recunoaștere a indicatoarelor rutiere, sisteme de
upraveghere  video,  sisteme electronice  de 
bord  pentru  asistență  la menținerea  sau 
schimbarea benzii în timpulcondusului, sisteme
electronice de bord pentru frânare automată, 
carcase de acumulatoare, încărcătoare pentru 
acumulatoare electrice,acumulatoare electrice 
pentru  vehicule, acumulatori  alcalini, 
acumulatori  cu  nichel- cadmiu,  alimentatoare 
pentru  acumulatoare, ansambluri  de  baterii, 
aparate de stocare a electricității,  aparate și 
instrumente  pentru acumularea  energiei 
electrice,  baterie  pentru țigări  electronice, 
baterii,  baterii  auxiliare  pentru telefoane 
mobile, baterii cu celule uscate, baterii cu litiu, 
baterii  cu  nichel-cadmiu,  baterii de  ioni  de 
litiu,  baterii  electrice  reîncărcabile, baterii 
externe, baterii pentru aparate auditive,baterii 
pentru  articole  electronice  pentru fumători, 
baterii pentru automobile, baterii pentru lanterne 
de  buzunar,  baterii  pentru  telefoane, baterii 
pentru  telefoane  mobile,  baterii  pentru
vaporizatoare, baterii pentru vehicule, baterii
pentru  vehicule  electrice,  baterii  pentru  țigări 
electronice,  baterii  reîncărcabile, baterii 
reîncărcabile  acționate  solar,  baterii solare, 
baterii  solare  de  uz  casnic,  carcase de 
acumulatoare, carcase de baterii, celule
și baterii electrice, dispozitive de încărcare
pentru echipamente reîncărcabile, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule,
baterii pentru iluminat, încărcătoare, aparate
pentru încărcarea acumulatoarelor electrice,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
de baterii pentru aparate de jocuri video
pentru acasă, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
rețele de alimentare, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru articole electronice pentru
fumători, încărcătoare pentru baterii cu
compensator de temperatură, încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, încărcătoare
pentru joystick-uri, încărcătoare pentru mașini
electrice, încărcătoare USB, încărcătoare
USB pentru țigările electronice, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru

vaporizatoare,    încărcătoare   pentru  vehicule,
încărcătoare pentru țigarete electronice,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare portabile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, surse de
alimentare (baterii), surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, unități de alimentare cu
energie  electrică  neîntreruptă,  adaptoare  de 
curent  electric destinate  utilizării  cu  priza 
brichetă  auto, alimentatoare  cu  tensiune 
stabilizată, dispozitive  antiparaziți (electricitate),
aparate de condiționare a curentului, aparate
de reglare electrică, balast electronic
(balasturi) pentru iluminat, cabluri pentru
aparate pentru încărcarea bateriei, comutatoare
de branșament, comutatoare de curent,
comutatoare fără fir, comutatoare orare
automate, comutator cu prize de reglaj
pentru transformatoare electrice, întrerupătoare
automate în miniatură, întrerupătoare cu
ceas, întrerupătoare de circuite electrice,
întrerupătoare de curent, întrerupătoare de
energie electrică (comutatoare), module de
încărcare electronice, redresoare, redresoare
electrice, redresoare pentru alternator, butoane
pentru dezactivarea airbagurilor pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
butoane tactile multifuncționale, cabluri de
termocupluri, cabluri electronice, cabluri pentru
baterii, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, componente electronice, contacte
electrice din metale prețioase, cutii de
branșament (electrice), siguranțe electrice,
siguranțe fuzibile electrice, agende electronice,
agende personale electronice, aparate pentru
fotocopiere, aparate pentru reproducerea
sunetului, aparate pentru reproducerea
imaginilor, camere foto cu scanare rapidă,
cartușe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de
cerneală,  neumplute,  pentru  fotocopiatoare,
cartușe de toner, goale, pentru fotocopiatoare,
copiatoare  (electrostatice),  copiatoare 
(termice),  cabluri  pentru  imprimante, aparate 
pentru  tipărirea  automată  a  biletelor,
mouse-uri scaner, scaner de mână, aparate
pentru scanarea de amprente digitale, cititoare
de coduri optice, adaptoare pentru conexiuni
între dispozitive media, cabluri audio, cabluri
coaxiale, cabluri cu fibră optică, cabluri de
conectare pentru telefon, cabluri de fibră optică,
cabluri de microfon, cabluri de telecomunicații,
cabluri ethernet, cabluri USB, cabluri USB
luminoase, cabluri din fibră optică, cabluri
optice, cabluri pentru calculatoare, cabluri
pentru transmisia de date, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri telefonice, cabluri
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USB pentru telefoane mobile, cabluri video,
capete pentru cablu de telefon, comutatoare
optice, comutatoare pentru difuzor, conectoare
pentru cabluri audio, conectori optici, conectori
pentru fibra optică, fire de telefon, fire
telefonice magnetice, blocnotesuri electronice,
cartele telefonice cu credit, cititoare de
coduri de bare (decodoare), cititoare pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), codificatoare,
codificatoare magnetice, cabluri electrice pentru
transmiterea de sunete și imagini, camere video
activate  de  mișcare,  camere  video  pentru 
endoscopie de uz industrial,aparate electronice 
audio,  aparate  mobile  de recepție  radio, 
aparate mobile de transmisie radio, aparate 
radio portabile pentru difuzareaudio digitală, 
aparate  portabile  de  înregistrare de  sunet, 
boxe, boxe de calculator, boxe fara fir, boxe 
pentru  automobile,  boxe  portabile,  bureți 
pentru  căști,  brațe  telescopice  pentru
microfoane, casetofoane pentru automobile,
casetofoane pentru mașină, căști, casti fara fir,
căști antifonice, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști audio, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, căști in-ear,
căști pentru muzică, căști pentru telefoane, căști
pentru telefoane mobile, căști stereo, console
pentru căști, cutii de trasport pentru aparate
radio, cutii pentru MP3 player, cutii pentru căști,
difuzoare audio pentru automobile, difuzoare
audio de uz casnic, difuzoare audio pentru
vehicule, difuzoare fără fir, difuzoare portabile
cu vibrații, echipamente de audio portabile,
filtre audio (crossovere) electronice, filtre de
reflecție, microfoane, minicăști de urechi, mufe
pentru microfon, playere de muzica portabile,
prize duble pentru căști, aparate de radio
pentru mașini, aparate de radio pentru vehicule,
radio cu ceas deșteptător, radiocasetofoane
portabile, radiouri mobile, radiouri portabile,
stații radio cb, suporturi pentru microfoane,
afișaje cu cristale lichide, afișaje pentru vehicule,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
aparate de înregistrare video (PVR), aparate
de înregistrare video pentru mașină, aparate de
înregistrare video pentru vehicule, brațe pentru
fixarea televizoarelor cu ecran plat, camere de
bord, camere de filmat, camere video portabile,
filtre anti-reflex pentru ecrane de televizor și
calculator, filter anti-reflex pentru televizoare,
filtre optice pentru ecrane, filtre optice pentru
panou de afișare cu plasmă, filtre pentru
ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea la
televizoare, filtre pentru ecrane de calculator
și televizoare, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, huse de protecție pentru

cititoare de cărți electronice, LCD (ecrane cu
cristale lichide), lentile fotografice, lentile pentru
film, lentile pentru proiectoare, miniproiectoare,
obiective pentru camere, obiective pentru
camere video, proiectoare portabile, rame foto
digitale,  suporturi  de  perete  adaptate  pentru 
ecrane  de  televizor, suporturi  pentru  
televizoare,  televizoare,  videoproiectoare, 
difuzoare  inteligente, adaptoare pentru 
obiective  foto,  aparate  cu bliț,  aparate  de 
fotografiat,  aparate  de  mărit (fotografie), 
aparate  de  mărit,  aparate  de satinat  fotografii 
tipărite, aparate foto de acțiune, aparate foto 
de  unică  folosință, aparate  fotografice, 
aparatură pentru bliț, blitzuri (fotografie), blițuri 
pentru  fotografie,  camere video  de  bord, 
camere video pentru vehicule, camere video 
pentru vânătoare,  capace de obiective (pentru 
camere), capace de protecție pentru camere 
foto,  capace  pentru  obiective, capete 
inclinabile (pentru aparate foto), carcasepentru 
camere,  carcase  rezistente  la  apă pentru 
camere video, curele pentru camerafoto, curele
pentru  camere  foto,  dispozitive  de iluminat 
pentru fotografie, filtre de lumină pentrucamere,
filtre uv pentru aparate de fotografiat  digitale, 
filme  fotografice  impresionate,  filtre de 
obiective  (pentru  camere),  filter  pentru aparate 
de  fotografiat,  filtre  pentru  camere obscure, 
filtre  pentru  raze  ultraviolete  folosite la 
fotografie,  suporturi  cu  trei  picioare  pentru
aparate fotografice, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor fotografice, genți pentru
aparate de fotografiat, huse adaptate pentru
aparate de fotografiat, huse de videocamere,
huse pentru aparate de fotografiat, huse speciale
pentru aparate și echipamente fotografice, inele
adaptoare pentru atașarea de obiective la
aparate de fotografiat, lămpi de blitz, lentile
pentru selfie-uri, monturi de obiectiv pentru
aparate  de  fotografiat,  obiective  fotografice 
pentru  telefoane  inteligente, obiective  macro 
(lentile  optică),  scanere  mobile pentru 
documente,  seturi  de  bliț,  suporturi  cu  trei
picioare pentru aparate de fotografiat, suporturi
de camere video montate pe căști, suporturi
pentru aparate de fotografiat, surse de lumină
(blițuri) folosite în fotografiere, trepiede pentru
aparate fotografice, inele adaptoare pentru
atașarea obiectivelor la aparatele foto, ochelari
3D, ochelari 3D pentru televizor, player portabil
multimedia, receptoare (audio, video) fără
fir, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate de radio, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru televizoare,
transmițătoare FM, agende digitale, carcase
carduri de memorie, carcase de protecție
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pentru discuri magnetice, carcase pentru DVD-
uri, carduri bancare tipărite (codificate), carduri
bancare tipărite (magnetice), carduri de memorie
secure digital (SD), cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, etichete cu cipuri
RFID integrate, etichete codificate autoadezive,
etichete cu coduri scanabile, etichete de
identificare (care pot fi citite de aparate), etichete
de   identificare   (codificate),   memorie    flash,
memorii  USB, stickuri de memorie, calculatoare
electronice  de  buzunar, calculatoare  de 
buzunar, calculatoare debuzunar pentru luarea 
de  notițe,  calculatoare  de tip  all-in-one, 
calculatoare folosite cu biciclete,adaptoare de 
carduri pentru calculator, carcasede calculator, 
huse  adaptate  pentru  calculatoare, suporturi 
pentru  răcirea  laptopurilor,  calculatoare
portabile, calculatoare portabile de greutate
și dimensiuni mici, computere de mână,
computere de purtat la mână, computere
mobile, computere portabile, cutii flip pentru
calculatoare tabletă, folii de protecție pentru
tablete, genți adaptate pentru laptopuri, genți de
transport pentru calculatoare portabile, hardware
de calculator folosit la ingineria de software
asistată de calculator, hardware de calculator
pentru accesare și transmisie de date la
distanță, hardware de calculator pentru controlul
iluminatului, hardware de calculator pentru
direcționarea  semnalelor  audio,  video  și 
digitale, hardware de calculator pentru procesare
de  semnale  audio  și  video,  hardware  pentru 
calculator, hardware pentru jocuri și jocuri de 
noroc,  huse  adaptate pentru  calculatoare 
netbook,  huse  adaptate pentru  calculatoare 
notebook,  huse  din  piele pentru  tablete, 
huse  pentru  calculatoare  de tip  laptop,  huse 
pentru  calculatoare  tabletă, huse  pentru 
laptopuri,  huse  pentru  tablete,  huse pentru 
tastaturi  de  calculator,  laptopuri,  laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, minicalculatoare,
calculatoare electronice de birou, cititoare de
coduri de bare, cititoare pentru cardurile de
memorie, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști pentru realitate virtuală, dispozitive de
citire de cartele USB, dispozitive de comandă
vocală, dispozitive de recunoaștere vocală,
imprimante de bilete, dispozitivie cititoare de
carduri magnetice codificate, huse de protecție
pentru asistenți personali digitali (PDA-uri), huse
pentru asistenți digitali personali (PDA-uri), huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
dispozitive digitale de ajutor personal, carcase
pentru dispozitive de stocare de date, creioane
electronice (pentru unități de afișaj vizual),

creioane optice, creion electronic (creioane
optice), creion optic (stylus) pentru calculatoare,
cutii de transport special adaptate pentru
imprimante de calculator, filter anti-reflex pentru
ecrane de calculator, filtre pentru ecrane de
afișare, filtre pentru ecrane de afișare adaptate
pentru utilizarea la calculatoare tabletă, filtre
pentru  ecrane  de  afișare  adaptate  pentru 
utilizarea  la ecrane  de  calculator,  filtre  pentru 
ecrane de calculator, filtre pentru monitorul
calculatorului, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse pentru dispozitive de stocare
de date, huse pentru protejarea calculatorului
de praf, imprimante pentru calculator, joystick-
uri pentru calculatoare, nu pentru jocuri
video, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, mouse-uri de calculator fără fir,
mouse (periferice de calculator), periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare și
dispozitive inteligente, rame pentru monitoarele
de calculator, rezemătoare pentru braț folosite
la calculator, stații de andocare electronice,
stilouri capacitive pentru dispozitive cu ecran
tactil, stilouri cu vârf conductiv pentru dispozitive
cu ecran tactil, stilouri electronice, stilusuri
pentru ecrane tactile, suporturi adaptate pentru
calculatoare tabletă, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de mouse, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
suporturi pentru încheietura mâinii pentru
utilizarea  computerului,  suporturi  pentru 
încheietura  mâinii,  folosite de  utilizatorii  de 
calculatoare,  suporturi pivotante  pentru 
calculatoare,  table  interactive (whiteboard) 
pentru calculatoare, tastaturi decalculatoare, 
tastaturi  de  calculator,  tastaturi pentru  tablete, 
tastaturi  multifuncționale  pentru calculatoare, 
taste  pentru  tastatură  de  calculator, scanere 
pentru  coduri  de  bare,  terminale  pentru coduri 
de  bare,  aparate  de  colectare  monede
(totalizatoare), aparate de sortare a banilor,
mașini automate de sortat bani, mașini automate
de sortat și numărat bani, mașini automate de
încasare, sisteme de puncta de vânzare (POS),
sisteme pentru puncte de vânzare electronice
(EPOS), aparate de schimbat monede, aparate
pentru evaluarea monedelor, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acționate cu monedă pentru porți de parcări
auto, mecanisme acționate cu monede pentru
distribuitoare  automate,  accesorii  de  montare 
pentru  aparate  radio,  aparate  de comunicatie 
pentru  vehicule,  aparate  de comunicatii 
portabile,  aparate  de  comunicație  fără    fir,
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aparate de emisie-recepție cu porturi multiple,
aparate de rețea fără fir  cu frecvență super 
înaltă,  aparate  mobile  de  telecomunicații,
aparate radio cu ceasuri încorporate, aparate
radio de transmisierecepție, căști cu microfon
pentru comunicații, dispozitive de comunicații
fără fir pentru transmisia de conținut multimedia,
dispozitive de comunicații fără fir pentru
transmitere de voce, date sau imagini,
dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, dispozitive mobile de
telecomunicații, dispozitive pentru ascultarea
și supravegherea bebelușilor, afișaje pentru
telefoane mobile, aparate de înregistrare pentru
telefon, aparate telefonice fără fir, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, brățări inteligente, cabluri de extensie
pentru telefon, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
ceasuri de mână care comunică date la alte
dispozitive electronice, ceasuri inteligente, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
fără  fir  pentru  telefoane  inteligente,  căști 
pentru comunicare  la  distanță,  conectoare 
pentru telefoane,  curele  pentru  aparate 
telefonice,curele pentru telefonul mobil, cutii 
adaptate pentru  telefoane  mobile,  difuzoare 
suplimentare pentru  telefoane  mobile, 
dispozitive  mâini  libere pentru  telefoane, 
dispozitive  pentru  anularea ecoului, 
dispozitive  ”mâini  libere”  (hands- free)  pentru 
telefoane  mobile,  dispozitive „mâini  libere” 
pentru  telefoane  celulare,  dopuri antipraf 
pentru  porturi  de  încărcare,  dopuri antipraf 
pentru  telefoane  celulare,  etuiuri  pentru
telefoane mobile, echipamente pentru utilizarea
fără mâini a telefoanelor mobile, fete pentru
telefoane celulare, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse cu clapetă pentru smartphone-uri, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse de tip
flip pentru telefoane mobile, huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane,
huse  pentru  telefoane  (special  adaptate), 
huse   pentru   telefoane    inteligente,   instalații
telefonice  pentru automobile, interfoane, 
microfoane (pentru aparate de telecomunicație),
microfoane  de  tipul mâini  libere  pentru 
telefoane  mobile,  module de  afișare  pentru 
telefoane mobile, port telefon mobil, prize de 
extensie  pentru  telefoane,  prize  pentru 
telefon,  protecții  de  ecran  sub  formă  de  folii

pentru telefoane mobile, protecții de ecran, din 
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, seturi 
de căști  pentru telefoanele mobile,  sisteme 
de telefonie mobilă locală, stații  de andocare 
pentru  telefoane  mobile, suporturi  de 
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi  de  telefoane  mobile pentru  bord, 
suporturi  de tipul  mâini  libere pentru  telefoane 
mobile,  suporturi  pentru  selfie (monopoduri 
manuale),  suporturi  pentru  selfie, utilizate  ca 
accesorii  pentru  telefoane  inteligente, tastaturi 
pentru  telefoane  inteligente,  tastaturi pentru 
telefoane  mobile,  telefoane,  telefoane
inteligente, telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, unități cu difuzor pentru birou sau montat
în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, dispozitive
pentru transmisii radio fără fir, emițătoare
și receptoare wireless, emițătoare-receptoare,
filtre pentru suprimarea interferențelor radio,
filtre pentru zgomot, filtre de radio-frecvențe,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
modulatoare, modulatoare de radio-frecvență,
portavoce, adaptoare ethernet, chei hardware
USB (adaptoare de rețea fără fir), componente
de calculator periferice fără fir, dispositive
pentru transmisie video, modemuri, modemuri
conectabile prin magistrală serial universală
(USB), portaluri inteligente pentru comunicare,
portaluri  inteligente  pentru  analiza  de  date  în 
timp  real,  portaluri  inteligente pentru 
pre-procesare  de  date,  portaluri  inteligente 
pentru stocare definită prinsoftware, portaluri 
pentru internetul  lucrurilor (loT),  routere USB 
fără  fir,  routere  wireless, servere  cloud, 
switch-uri  pentru  rețele  de  calculatoare, 
radiouri  alimentate  cu  energie solară,  radiouri 
cu  rază  redusă  de  acțiune, receptoare  de 
radio-frecvențe, receptoare stereo, servere de
comunicații  (hardware de  calculator), 
transmițătoare de radio-frecvențe,
transmițătoare fără fir, transmițătoare portabile,
transmițătoare radio, transmițătoare video, USB
hub-uri, dispozitive de montare pentru camere,
dispozitive de montare pentru monitoare, etuiuri
pentru telefoanele celulare, huse pentru agende
electronice, jurnale personale electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), sistem de automatizare pentru clădiri,
sisteme de automatizare pentru case, stilouri
magneto-optice, suporturi de fixare adaptate
pentru calculatoare, suporturi de fixare adaptate
pentru monitoare de calculator, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi, tastaturi fara
fir, tastaturi multifuncționale, tastaturi pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
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35. Administrarea vânzărilor, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu

botoși  pentru  scufundări,  clipsuri  pentru  nas
pentru scafandri, costume de scafandru, mănuși
de  scafandru,  măști  pentru  scafandri,  măști 
pentru  scufundare  liberă, ochelari  pentru 
scafandri,  ochelari  pentru scufundare  liberă, 
măști de scafandru, tampoanede urechi pentru
scafandri, aparate dedemagnetizat, dispozitive
de  magnetizare, insigne  magnetice,  magneți, 
magneți de pus pefrigider, magneți decorativi, 
magneți  decorativi pentru  frigider,  magneți 
decorativi  sub  formă de  animale,  magneți 
decorativi  sub  formă  de litere,  magneți 
decorativi  sub  formă  de  numere, magneți
 permanenți,  pixuri  magnetice,  baze  de date
 (electronice), baze de date interactive,
aparate pentru înregistrări audiovideo, baze
de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice,  carduri  de  memorie  USB,  broșuri 
electronice  descărcabile, cărți  audio,  cărți
 digitale  pentru  descărcare  de  pe  internet, 
cărți electronice, cărți electronice descărcabile,
cărți  poștale descărcabile,  DVD-uri 
pre-înregistrate  pentru exerciții,  DVD-uri 
pre-înregistrate  pentru  fitness, DVD-uri

aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul 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 vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
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
tipărite,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură cu radiatoare, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu bagaje,  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 
echipamente  de  scufundare, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
instrumente muzicale, servicii de vânzarecu 
amănuntul  în  legătură  cu  materiale  de litieră 
pentru  animale,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu  amănuntul  în  legătură  cu  echipamente  de 
refrigerare, servicii de vânzarecu amănuntul în 
legătură cu echipamente de răcire, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
echipamente  pentru terapie  fizică,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte 
de  papetărie,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu preparate  pentru 
curățenie,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
în  legătură   cu articole sportive,   servicii  de 

descărcabile pentru a fi trimise prin
poșta, documente informatice în format
electronic, fișiere digitale (podcast), fonturi
de imprimare care pot fi descărcate prin
intermediul transmisiei electronice, fonturi
descărcabile, fotografii digitale descărcabile,
grafică digital (software descărcabil), imagini
grafice descărcabile pentru telefoane mobile,
podcasturi descărcabile, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de
pe internet, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, holograme, holograme pentru
certificarea produselor autentice, hărți digitale
pe suport informatic, suporturi de înregistrare
(optice), aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale, 
aparate,  instrumente și  cabluri  pentru 
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
onitorizare 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,    dispositive
pentru   tehnologia   informației,  audio-vizuale,
multimedia și  fotografice,  echipament pentru 
scufundări, materiale înregistrate.

preinregistrate,  felicitări  electronice
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vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
așternuturi  pentru  animale,  servicii devânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni  festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu  echipamente  sportive,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive  de  protecție acustică, servicii de 
vânzare     cu   amănuntul  în  legătură  cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare 
cu amănuntul  în  legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
ustensile  de  gătit,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul în legătură cu veselă, serviciide 
vânzare  cu  amănuntul  de  cărucioare  pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente  de  cosmetică  pentru  animale, 
servicii de vânzare cu  amănuntul  în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
seifuri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  cu
livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la 
accesorii  pentru  automobile, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
calculatoare portabile, servicii de vânzarecu 
amănuntul  în  legătură  cu  ceasuri  inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, 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 cuustensile pentru gătit, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  cu  livrare  prin  poștă 
pentru  articole  de îmbrăcăminte,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  referitoare  la 
articole  de  voiaj,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  referitoare  la articole  de 
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cuamănuntul
 online  referitoare  la  bijuterii,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  referitoare  la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
în  legătură  cu  accesorii  pentru biciclete, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  în legătură 
cu accesorii pentru haine,servicii de vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu acumulatori, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul 
în legătură cu biciclete, servicii de vânzare cu 
amănuntul în legătură cuechipamente electrice
de  uz  casnic,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu echipamente 
electronice de uz casnic,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit, 
servicii  de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  produse  de  păr,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul    în   legătură   cu   produse    pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu material textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata  în  legătură  cu  vehicule,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  articole  care
servesc  la  acoperirea  capului,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu articole de 
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cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  articole de  mobilier, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
fire de cusut,  servicii  de vânzare cu ridicata în 
legătură  cu  fire de  tricotat,  servicii  de  vânzare 
cu  ridicata  în  legătură  cu  materiale  tipărite, 
serviciide vânzare cu ridicata în legătură cu 
veselă, servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu îmbrăcăminte,  servicii  de  vânzare 
cu  ridicata  în  legătură  cu  cuțite  de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii 
de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu
materiale  educaționale,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  îmbrăcăminți de 
pardoseală,  servicii  de vânzare  cu ridicata  în 
legătură cu îmbrăcăminți pentrupereți, servicii 
de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură cu 
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în 
legătură cu articole de curățare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sportive,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură cu dispozitive de navigație,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
echipamente de tehnologia informației, servicii
de  vânzare  cu ridicata  în  legătură  cu 
echipamente sportive, servicii de vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu instrumente  de 
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  instrumente de  igienă 
pentru animale, servicii de vânzarecu ridicata
în  legătură  cu  instrumente  manuale pentru 
lucrări  de  construcție,  servicii  de  vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  preparate  pentru 
curățenie,  servicii de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  ustensile  de gătit,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură cu  articole 
utilizate  împreună  cu  tutunul,  servicii  de 
vânzare  cu ridicata  în  legătură  cu  instrumente 
de  cosmetică  pentru  animale,  servicii  de 
vânzare cu  ridicata  în  legătură  cu  instrumente 
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în 
legătură cu  jocuri,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata  în legătură  cu  jucării,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri, 
servicii  de vânzare  cu  ridicata  referitoare  la 
accesorii  pentru automobile,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata referitoare  la  articole 
sportive,  servicii  de  vânzare cu  ridicata 
referitoare  la  piese  pentru  automobile,  servicii 
de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu radiatoare, servicii

prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, activități publicitare, în
special  cu  privire  la  rețele  de  telematică  și  de
telefonie, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, afișaj (publicitate în aer liber),
campanii  de  marketing,  colectarea  de 
nformații  privind publicitatea,  compilare  de 
anunțuri  publicitare,  compilare  de  anunțuri 
publicitare pentru  a  fi  utilizate  ca  pagini  web, 
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare de
anunțuri  publicitare  pentru  utilizare pe  internet, 
compilare  de  anunțuri  publicitare  pentru 
utilizarea pe pagini web de internet, compilare
de  reclame  pentru  pagini  web  pe  internet, 
compilare  de  statistici privind  publicitatea, 
distribuirea  de  materiale  publicitare,  de 
marketing și materialepromoționale, marketing 
comercial  (în  afară  de comercializare), 
marketing  afiliat,  marketing  de produse, 
marketing  de  bază  de  date,  marketing  de 
referință,  marketing destinat  unui  anumit  scop, 
marketing digital, marketing direct, marketing
financiar, marketing  pe  internet,  marketing  
pentru evenimente,  marketing  prin  telefon, 
marketing promoțional,  marketing  în  cadrul 
publicării  de software,  plasare  de  reclame, 
promovare a vânzărilor de produse din industria
modei prin articole promoționale în reviste,
promovare  a  vânzărilor  de  produse  și  servicii 
ale  terților  prin  evenimente  promoționale,
promovare  a  vânzărilor  prin  mijloace 
audiovizuale,  promovare  de  produse  și servicii 
prin  sponsorizarea  evenimentelor  sportive, 
promovare  de  produse  și servicii  prin 
sponsorizarea  evenimentelor  sportive 
internaționale, promovare  online  de  rețele 
informatizate  și pagini  web,  promovare, 
publicitate  și  marketing pentru  pagini  web 
online,  promovarea  afacerii  (publicitate), 
promovarea comercială,promovarea vânzărilor,
publicare  de materiale imprimate  în  scopuri 
publicitare, publicare demateriale imprimate în
scopuri    publicitare,   în   format    electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de  materiale publicitare,  publicare  de 
materiale  publicitare online,  publicare  de 
materiale  și texte publicitare, publicare de texte 
publicitare, publicare  electronică  de  materiale 
imprimate   în  scopuri  publicitare,  publicarea 
de  broșuri  publicitare, publicitate, publicitate de
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(210) M 2020 06059
(151) 27/08/2020
(732) ALEXANDRU ALIN URECHE,

(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)

Whelp We win by
helping others

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
36. Strângere de fonduri şi sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
organizare de colecte de binefacere (pentru
terţi), coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, servicii de strângere de fonduri
prin site-uri de finanțare participativă, organizare
de colecte în scopuri caritabile, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,

cinematografe, publicitate în presa de interes 
general și în presa despecialitate, publicitate în 
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate  la produsele  și  serviciile 
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid 
online cu funcție decăutare, publicitate on-line
într-o  rețea   informatizată,  publicitate  online,
publicitate online  printr-o  rețea  informatizată  de
comunicații, publicitate prin intermediul rețelelor
de  telefonie  mobilă,  publicitate,  inclusiv 
publicitatea  online  în  rețele  informatice,
publicitate  prin  bannere,  publicitate  prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate  prin  intermediul  mediilor  electronice 
și  îndeosebi  prin  internet,  publicitate prin  toate 
mijloacele  publice  de  comunicare,  publicitate 
prin  transmisia de publicitate online pentru terți 
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
promoțională desfășurată  prin  telefon, 
publicitate  radio și de televiziune, publicitate 
radiofonică, publicitate  și  marketing,  publicitate 
și  reclamă,  publicitate  și  reclamă  prin 
intermediul televiziunii,  radioului,  poștei, 
publicitate  televizată,  servicii  de  marketing
privind   motoarele    de   căutare,   servicii   de
promovare, servicii de promovare a afacerilor
prestate  prin  telex,  servicii  de  promovare  a 
afacerilor,  furnizate  prin  telefon, servicii  de 
prezentare  a  produselor  către  public, servicii 
de  marketing,  servicii  de  marketing comercial, 
servicii  de  marketing  direct,  servicii  de 
marketing  furnizate  prin intermediul  rețelelor  
digitale,  servicii  de promovare  a  vânzărilor, 
servicii  de  promovare comercială,  servicii  de 
promovare  comercială  prin  mijloace 
audiovizuale, servicii depromovare și publicitate,
servicii  de  publicitate,  servicii  de  publicitate 
constând din panouri  cu două fețe purtate 
pe umeri de persoane, servicii de publicitate 
de  exterior, servicii  de  publicitate  exterioară, 
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate  furnizate  pe  internet,  servicii  de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii 
de  publicitate  și  de  promovare,  servicii  de
publicitate și de promovare de vânzări, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
reclamă,  servicii  de  publicitate,  promovare  și 
relații  publice,  servicii de  publicitate  și  de 
marketing  furnizate  prin  canalele  de 
comunicare,  servicii  de  publicitate  și  de 
marketing  furnizateprin  bloguri,  servicii  de 
publicitate  și  de  marketing  furnizate  prin 
mijloacele  de  media  socială,  servicii  de 
publicitate   și   marketing   online,    servicii   de
 

reclamă  și  publicitate,  servicii  promoționale 
comerciale,  servicii publicitare  de  tip  "pay  per 
click", serviciipublicitare și de promovare.

───────

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

tip  pay-per-click (PPC), publicitate  în
 

STR. REPUBLICII NR. 74, 
JUDEŢBISTRITA-NASAUD, 
SINGEORZ-BAI, BISTRIȚA 
NĂSĂUD,ROMANIA
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furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere.

───────

(540)

gesto

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

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, echipament pentru scufundări,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, magneţi,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, materiale înregistrate, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive electrice științifice
și de laborator pentru tratament, aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, aparate
și instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, componente
electrice și electronice, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, echipamente de

comunicare, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de date,
aparate de copiere, cabluri de semnal pentru
IT/AV și telecomunicații, dispozitive de control
și regulatoare, aparate de înregistrare de date,
dispozitive de măsurare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, dispozitive de
testare și controlul calității, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lasere, potențiatoare
optice, baze de date computerizate (programe),
conținut media descărcabil, software, dispozitive
de control al accesului, alarme și echipamente
de avertizare, echipamente de protecție și
siguranță, aparate de semnalizare, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, antene și componente
ale acestora, cabluri și fire electrice, circuite
electrice și circuite imprimate, antene folosite,
de asemenea, ca și aparate de comunicație,
echipamente de radiodifuziune, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, echipament de comunicație punct-la-
punct, calculatoare, calculatoare și hardware
de calculator, terminale de plată, dispozitive
de distribuire și sortare a banilor, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare și
dispozitive inteligente, distribuitoare de bilete,
componente și piese de calculator, software
pentru sisteme de operare pe calculator,
interfețe (informatică), platforme de software
de calculator, software de inteligență artificială,
aplicații softwaredescărcabile, software pentru
jocuri, software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software de sistem și de suport de sistem și
firmware, software pentru realitate virtuală și
augmentată, software pentru aplicații web și
servere.

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate,  marketing
și  promovare,  servicii  de  asistență
administrativă și prelucrare  de date, servicii de
consultanță  în  afaceri,  servicii  de
administrare  comercială  pentru  prelucrarea 
automată a vânzărilor pe internet, prelucrare 
de  date,  sistematizare  și management, 
compilare  de  informații comerciale,  compilare 
de  date  statistice, compilare  de  registre 
comerciale, compilare de cataloage de afaceri, 
compilarea  de  date  statistice  privind 
afacerile,  analiză comercială,  servicii  de 
informare  și  cercetare  de  piață,  compilare  și 
analiză  de  informații  și  date cu  privire  la 
managementul    afacerilor,     furnizarea    unei 
 

(210) M 2020 06060
(151) 27/08/2020
(732) GESTO ATU SRL, 

STR. PROCLAMATIA DE LA
TIMISOARA, NR. 5, CORP DE
CLADIRE A, ET. M, MANSARDA,
BIROUL B3, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
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───────

(210) M 2020 06061
(151) 27/08/2020
(732) Shijiazhuang Yiling

Pharmaceutical Co., Ltd.,
STR. 238, TIANSHAN STREET,
SHIJIAZHUANG HEBEI
PROVINCE, HI-TECH AREA,
050035, CHINA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011434

(540)

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

5. Suplimente nutritive, medicamente pentru
tratamentul bolilor respiratorii, preparate
farmaceutice, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor cardiovasculare, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau

medicale, produse antibacteriane pentru
spălarea mâinilor, medicamente chinezeşti
brevetate, antiseptice, ierburi medicinale,
germicide, săpun antibacterial, dezinfectanţi,
fibre dietetice, tonice (medicamente), suplimente
dietetice, suplimente dietetice pentru consum
uman, suplimente dietetice care conţin
aminoacizi, minerale şi oligoelemente.

───────

(210) M 2020 06062
(151) 27/08/2020
(732) MARIA IANUS, STR. FOISORULUI

(540)

SKINERGIST
(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.
10. 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.

───────

piețe  online  pentru cumpărătorii  și  vânzătorii 
de bunuri și servicii.

42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare,    autentificare    și   controlul    calității,
consultanță  IT,  servicii  de  consiliere  și
asigurare  de  informații  în  domeniul  IT, 
gestionarea  serviciilor informatice  (ITSM), 
dezvoltare  software, programare  și 
implementare, dezvoltareahardware-ului pentru
computere,  închirierea hardware-ului  și 
facilităților pentru calculator,securitate, protecție
și  reconstituire  IT,  servicii  de  găzduire, 
software  ca  și  serviciu  și închiriere  de 
software,  servicii  de  duplicare  și  conversie  a 
datelor,  criptografierea datelor  și  servicii  de 
codificare,  software  ca  serviciu  (SAAS), 
platformă  ca serviciu  (PAAS),  platformă  ca 
serviciu  (PAAS)  care  oferă  platforme 
software pentrutransmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje.

NR 11, BL F7C, SC 1, AP 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031176,
ROMANIA
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(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

RIF REFCO

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, ojă de unghii, produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, lac de unghii, lac
de bază pentru unghii, strat superior pentru lac
de unghii, lac de unghii de uz cosmetic, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
preparate cosmetice, farduri cosmetice, creme
cosmetice, săpunuri cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice.
4. Combustibili pentru brichete, combustibili și
materiale pentru iluminat, compoziții pentru
controlul prafului, energie electrică, lubrifianți,
unsori, ceară și lichide industriale, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului, aditivi nonchimici pentru combustibili,
aprinzătoare pentru foc, aprinzătoare pentru
grătare, aprinzătoare de foc solide.

5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și produse
sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical şi preparate
dietetice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, clei pentru prins muște, hârtie pentru
prins muște, produse și articole pentru igienă.
7. Râșnițe de cafea electrice, râșnițe electrice de
piper, râșnițe electrice de sare, unelte și ustensile
electrice de bucătărie, roboți de bucătărie,
roboți electrici de bucătărie, roboți de bucătărie
electrici pentru uz casnic, răzătoare electrice,
storcătoare electrice pentru fructe, storcătoare
electrice de suc, storcătoare electrice pentru
fructe și legume, storcătoare electrice de suc de
fructe, storcătoare electrice de uz casnic pentru
fructe, echipament (maşini) pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, echipament (maşini)
pentru mișcare și manevrare, echipament
(maşini) pentru măturare, curățare și spălare,
generatoare de electricitate, mașini de distribuire
(distribuitoare automate), mașini și mașini-
unelte de urgență și salvare, mașini și
mașini unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, generatoare de
curent, generatoare de electricitate, foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
râșnițe pentru condimente (acționate electric).

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

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,  baterii,  baterii 
reîncărcabile,  baterii externe,  adaptoare  de 
baterii,  baterii  pentru telefoane  mobile,  baterii 
pentru  automobile,  baterii  auxiliare  pentru 
telefoane mobile,  încărcătoare,  încărcătoare 
USB, încărcătoare  rapide  pentru  dispozitive 
mobile,  încărcătoare  de  baterii  pentru 
telefoane,    încărcătoare     pentru     telefoane 

(210) M 2020 06063
(151) 27/08/2020
(732) KHALED AL RIFAAI, 

SOS. ANDRONACHE NR. 36, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA
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suporturi  pentru  selfie,  utilizate  ca  accesorii 
pentru  telefoane  inteligente,  cabluri USB,
cabluri  USB  luminoase,  cabluri  USB  pentru 
telefoane mobile, cablurioptice, cabluri pentru 
transmisia  de  semnale  optice,  transmițătoare 
optice  utilizate  cu  cabluri  din  fibră  optică, 
aparate  și  instrumente  radio,  aparate  și 
instrumente multimedia,  aparate  de  copiere,
cabluri  de semnal pentru  IT/AV  și 
telecomunicații,  dispozitive   audio-vizuale și 
fotografice, dispozitive  pentru  stocarea  de 
date,  echipamente  de comunicare,
echipament  și accesorii  pentru  procesarea 
datelor  (electrice  și mecanice),  dispozitive  și
suporturi pentru stocarea de date, telefoane, 
telefoane celulare,  telefoane  mobile,  telefoane 
inteligente,  huse  pentru telefoane, tastaturi
pentru telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile,  căști  pentru  telefoane, telefoane  de 
mașină, carcase pentru telefoane mobile, căști 
pentru  telefoane  mobile, afișaje  pentru 
telefoane  mobile,  afișaje  pentru telefoane 
inteligente,  feţe  pentru  telefoane celulare, 
carcase  pentru  telefoane  inteligente,  huse 
pentru  telefoane inteligente,  difuzoare  pentru 
telefoane  mobile,  software  pentru  telefoane 
inteligente, software  pentru  telefoane  mobile, 
cutii  adaptate  pentru  telefoane mobile,  huse 
pentru telefoane  (special  adaptate),  prize  de 
extensie pentru telefoane, huse din piele pentru
telefoane mobile,  căști  fără fir  pentru  telefoane 
inteligente, joystickuri  adaptate pentru telefoane
inteligente, memorii  externe pentru telefoane 
celulare,  carcase impermeabile pentru
telefoane  inteligente, dispozitive  mâini  libere 
pentru  telefoane,  stații  de andocare  pentru 
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru 
telefoane mobile,  telefoane  inteligente  sub 
formă  de ceas de mână,  folii  de protecție 
adaptate pentru  telefoane  inteligente,  unități 
flash USB cu microconectoare USB compatibile
cu  telefoanele  mobile,  brățări  de  ceas  pentru 
comunicarea de date către telefoane inteligente, 
încărcătoare  de  baterii  de  telefoane  mobile 
destinate utilizării în vehicule, protecții de ecran 
sub  formă  de  folii  pentru  telefoane  mobile, 
protecții  de  ecran, din  sticlă  călită,  pentru 
telefoane  inteligente,  folii  de  protecție  cu 
cristale  lichide pentru  telefoane  inteligente, 
adaptoare  de  gen  (adaptoare  de  cabluri) 
pentru telefoane mobile, laptopuri,  huse pentru 
laptopuri,  suporturi  adaptate  pentru  laptopuri, 
genți  adaptate  pentru  laptopuri,  suporturi 
pentrurăcirea  laptopurilor,  plăci  pentru  PC, 
carduri  pentru  PC,  folii  de  protecție  pentru  
 

11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare electrice, arzătoare, boilere și
încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic respectiv: filtre
pentru acvarii, filtre pentru lămpi, filtre pentru
piscine, filtre pentru aparatele de extragere a
gazelor, filtre pentru aparatele de extragere a
fumului, filtre pentru căzi cu hidromasaj, filtre
de praf, filtre de apă, filtre pentru purificarea
aerului, filtre pentru aer condiționat, filtre folosite
cu aparatele de ventilare, filtre pentru aparate
de încălzit, filtre pentru sisteme de răcire, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru căzi de
duș, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre de aer utilizate ca
dispozitiv de oprire a prafului în procesele
industriale, filtre pentru piscine, filtre pentru
purificarea gazelor reziduale, filtre de cafea,
electrice, filtre de ceai (aparate), filtre pentru
generatoare de abur, filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de uscare, instalații industriale de tratare a
apei, instalații nucleare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă și instalaţii de canalizare,
becuri fluorescente, becuri cu LED, becuri de
iluminat, becuri de lămpi, becuri cu halogen,
becuri de lanternă, becuri pentru proiectoare,
becuri de format mic, becuri pentru indicatoare
de direcție, becuri cu LED pentru automobile,
becuri pentru panoul de bord, brichete pentru
lumânări, aprinzătoare electrice, aprinzătoare
de gaz, aprinzătoare electrice pentru bucătărie,
aprinzătoare cu gaz pentru cuptor, aprinzătoare
cu gaz pentru uz casnic, cafetiere electrice,
cafetiere electrice prevăzute cu filtru, capsule de
cafea goale pentru cafetiere electrice, grătare
(aparate de gătit), aparate electrice de gătit,
aparate de gătit cu grătare, aparate de gătit

tablete,  folii  de   protecție  adaptate   pentru  
ecrane    de     calculatoare,    camere     video  
portabile,   camere    video  digitale,   camere 
video  de  supraveghere,  camere  video de  
securitate,  suporturi  pentru camere  video, 
obiective  pentru  camerevideo,   becuri de 
avertizare în trafic.
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pentru bucătărie, aparate și instalații de gătit,
cuptoare cu microunde, aragazuri de voiaj,
aragazuri cu gaz pentru uz casnic, hote de
evacuare (hote de bucătărie).
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, vehicule terestre și
mijloace (aparate) de transport, brichete pentru
automobile.
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,
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, bandă adezivă folosită în
papetărie, bandă adezivă pentru articole de
papetărie, bandă adezivă pentru hârtie și carton,
etichete adezive (papetărie), pixuri și stilouri,
creioane, caiete.
21. Articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțămintei, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și material pentru perii, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, aspersoare
(stopitori), ghivece de lut, ghivece de flori,
recipiente pentru flori, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, jardiniere, vaze, stropitori,
storcătoare neelectrice de suc, storcătoare de
fructe de uz menajer, neelectrice, capcane
pentru insecte, capcane electrice pentru insecte,
capcane neelectrice pentru insecte, cafetiere
neelectrice.
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, brichete
pentru fumători, brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete din metale prețioase,
brichete pentru trabucuri, brichete pentru
țigarete, brichete, din metale prețioase pentru
fumători, brichete, nu din metale prețioase pentru
fumători, cremeni pentru brichete, doze de gaz
pentru brichete, tocuri de brichetă, fitiluri pentru
brichete.

───────

(210) M 2020 06065
(151) 27/08/2020
(732) TYCHE CREATION SRL, STR.

STIRBEI VODA NR.16, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Afaceria - Afaceri, Investitori,
Parteneri, Oportunități

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrație comercială.
───────

(210) M 2020 06067
(151) 27/08/2020
(732) TYCHE CREATION SRL, STR.

STIRBEI VODA NR.16, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(540)

infoteca Anunță Lumea!
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.18
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrație comercială.
───────

(210) M 2020 06068
(151) 27/08/2020
(732) ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI, STR.

IZVOARELOR NR. 2, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, SÎNGEORZ-
BĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540543

(540)

Hai-Hui PE COCLAURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 06.01.02;
06.19.13; 06.19.16

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
servicii de publicitate privind industria turismului,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii
de promovare, promovare de evenimente

speciale, servicii publicitare și de promovare,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și
servicii, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
programe de premiere, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare în directă legătură cu portul
şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meşteşugurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
de concerte, concursuri şi evenimente speciale,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi de promovare a produselor
tradiţionale gastronomice şi a produselor
meşterilor populari, servicii de publicitate şi
promovare a agroturismului şi a meşteşugurilor.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
difuzare de programe şi emisiuni de radio şi
de televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea de camere de chat pe
internet și forumuri online, trasmiterea de video
la cerere.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de concursuri (divertisment), producţia de
emisiuni-concurs pentru televiziune, organizarea
de concursuri în domeniul educației sau
divertismentului, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, servicii
de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor turistice, publicarea de cataloage cu
informații turistice, organizarea de cursuri de

(591) Culori revendicate: alb, albastru închis,
albastru deschis, verde
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instruire pentru turiști, fotografie, fotoreportaje,
organizare de concursuri în domeniul fotografiei
şi fotoreportajului, realizare de emisiuni
televizate şi programe radio, producţia de
programe radio şi de televiziune, organizare
de evenimente, expoziții, târguri, festivaluri și
spectacole cu scopuri culturale, educative şi
de instruire în directă legătură cu portul, jocul
şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meştegurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, organizarea de manifestări
şi concursuri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment cu tematică specială
şi în special privind munca câmpului şi
munca în gospodării, instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor
în bucătăria tradiţională rurală, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de evenimente culturale, educative şi de
divertisment cu tematică populară/folclorică,
organizarea de evenimente culturale, concerte,
organizarea de spectacole, evenimente speciale
şi în special serbări câmpeneşti/festivaluri,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de imagini video şi fotografii
nedescărcabile, microfilmare.

───────

(210) M 2020 06069
(151) 27/08/2020
(732) EMIL BOC, STR. PASTEUR 52,

JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA , CLUJ,
ROMANIA

(540)

E fain la Cluj!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, hârtie şi carton, articole de legătorie,
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,
adezivi pentru papetărie sau de uz casnic.
35. Publicitate, lucrări de birou, administrarea
afacerilor, managementul afacerilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06070
(151) 27/08/2020
(732) MONDO CASA WORLD S.R.L.,

(540)

MIKADO PERFECT CLEAN
Home and Professional

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15; 26.11.12

clase:
3. 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, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate de curăţare, lustruire,
degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
corindon (abraziv), deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante pentru animale de
companie, odorizante de cameră, odorizant
difuzor, odorizante pentru autovehicule, uleiuri

STR. SPORTIV CATALIN BERCU
NR. 11, AP.11, JUD. ILFOV, 
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu, verde, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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esenţiale, ulei de migdale, săpun de migdale,
ammoniac (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,
crème 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 cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopuri medicale, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi pentru
geamuri, detergenti 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,
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 suprafete
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,

conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi
pentru parfumarea hainelor, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, soluţii de degresare de uz casnic,
preparate pentru strălucire (lustruit), creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă
de ghete, carbid siliconic (abraziv), preparate
pentru netezire (apretare), săpun, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe, ceară
pentru croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtea vernisului, cenuşă
vulcanică pentru curăţare, preparate pentru
curăţarea tapetului, ceară pentru pardoselile din
parchet, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de 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, 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, servetele 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 parului, fixative 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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

92

coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru scopuri cosmetice, ceară pentru
mustaţă, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, antiperspirante, luciu de
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambra (parfum), astringente
pentru scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri de masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigatie (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, 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.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, alcool
medicinal, șervețele sanitare pentru uz
menajer, șervețele antibacteriene, șervețele
dezinfectante.

───────

(210) M 2020 06071
(151) 27/08/2020
(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)

COVIFLU
(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 pentru scopuri medicale,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate alimentare dietetice de
uz medical, suplimente alimentare lichide,
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 si 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,
compuși pentru tratarea bolilor respiratorii,
stimulente respiratorii, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea bolilor și
dereglărilor respiratorii, preparate farmaceutice
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pentru răceala, medicamente inhibitoare ale
tusei, preparate farmaceutice pentru tuse,
medicamente pentru tuse, medicamente
antivirale pentru tratarea gripei, antivirale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor virale.

───────

(210) M 2020 06072
(151) 27/08/2020
(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)

MEDICINAS RESIDENCE
We Build your comfort

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
07.01.08; 26.01.16; 26.03.03

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

36. Afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, investiții în proprietăți

imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, investiții imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, inchiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți.
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, servicii de construcții civile,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale.

───────

(591) Culori  revendicate:  alb, negru, galben,
albastru, mov, gri, verde
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(210) M 2020 06073
(151) 28/08/2020
(732) LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A.,

CALEA VITAN 6-6A, PHOENIX
TOWER, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031296, ROMANIA

(540)

LIBRA DEVELOPMENT IFN

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.12

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

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

───────

(540)

CASA BUNICII MARIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,

consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

───────

(540)

DRAGOMIR HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

───────

(540)

CASA MANDESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

(591) Culori revendicate: roșu (RGB 255 0 0),
negru (RGB 0 0 0)

STR. VASILE DUMITRESCU 
NR.34, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(210) M 2020 06075
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA,

(210) M 2020 06076
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA,

STR. VASILE DUMITRESCU 
NR.34, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(210) M 2020 06077
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA,

STR. VASILE DUMITRESCU 
NR.34, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

───────
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(540)

OV Opinia de Vâlcea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.22

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă,
informaţii despre educaţie, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, informaţii
despre divertisment, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, raportare
fotografică, divertisment radio, producţia de
programe radio şi de televiziune, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(540)

Crab PÂNĂ LA 1500
LEI 1 Lună 9,44%

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 03.09.16; 27.07.11

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

36. Achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru guverne, acordare de fonduri
pentru instituții de cercetare, servicii financiare,
monetare și bancare, multifinanțare, servicii de
asigurări, servicii de asigurare, colectarea de
fonduri și sponsorizare financiară.

───────

(210) M 2020 06079
(151) 28/08/2020
(732) CONSTANTIN TANISLAV, 

STR. CIOCARLIEI NR. 4, BL. 2, 
SC. A,AP. 8, JUDEŢ VALCEA, 
RAMNICUVALCEA, VALCEA, 
ROMANIA

(210) M 2020 06080
(151) 28/08/2020
(732) OCEAN CREDIT IFN, 

CALEA FLOREASCA 112, 
ETAJ 2,SECTOR 1, 
BUCURESTI, 014463,  ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  portocaliu  (HEX
#FE5D29), alb
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(210) M 2020 06081
(151) 28/08/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Pe orice vreme, ţine cu
tine! Bea un SolYole!

(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.

───────

(540)

Delfin PÂNĂ LA 9000
LEI 12 luni 7,5 lei pe zi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.11;
03.09.04

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

36. Servicii de asigurare, servicii de asigurări,
servicii financiare, monetare și bancare,
colectarea de fonduri și sponsorizare financiară.

───────

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, 
SC.B, AP.41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  061791

servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în  legătură 
cu  produse  alimentare minerale  pentru 
scopuri  medicale,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  produse alimentare 
minerale pentru scopuri medicale,servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
produse  alimentare  minerale  pentru scopuri 
medicale.

(210) M 2020 06082
(151) 28/08/2020
(732) OCEAN CREDIT IFN, 

CALEA FLOREASCA 112, 
ETAJ 2,  SECTOR 1, BUCURESTI,
014463,  ROMANIA

(591)   Culori  revendicate:  albastru (HEX
#22B4EF), alb

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare şi preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare şi preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate cu minerale și vitamine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate cu minerale și vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cu minerale și vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate medicinale
pentru   îngrijirea sănătății,  servicii  de vânzare
cu  ridicata  în  legătură  cu  preparate
medicinale  pentru  îngrijirea   sănătății, servicii
de  vânzare  cu   amănuntul  online  în legătură
cu    preparate    medicinale    pentru    îngrijirea
sănătății,
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(210) M 2020 06084
(151) 28/08/2020
(732) OCEAN CREDIT IFN, CALEA

FLOREASCA 112, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014463,
ROMANIA

(540)

Pinguin PÂNĂ LA 4500
LEI 3 Luni 11,94%

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.11; 03.07.08

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

36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de asigurări,
colectarea de fonduri și sponsorizare financiară.

───────

(210) M 2020 06085
(151) 28/08/2020
(732) ANDREI - VASILE LAZĂR, STR.

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

PRIME DE MARA-MUUU

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 01.01.05; 07.01.24

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

29. Carne, pește, păsări și vânat.
───────

(591)    Culori revendicate: galben (HEX
#FFC003), alb

MIRON COSTIN NR. 12A, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430074, MARAMUREȘ, ROMANIA
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(210) M 2020 06088
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

(540)

ARTICOLUL VII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(540)

LH Little Humans

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.09.01;
29.01.12

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare

DE TELEVIZIUNE, 
CALEADOROBANȚILOR NR.191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010565,
ROMANIA (740) CABINET INDIVIDUAL

(210) M 2020 06089
(151) 28/08/2020
(732) SEGA DESIGN SRL, 

STR. N. GRIGORESCU NR. 27, 
BL.Y9C, SECTOR 3, 
BUCURESTI, ROMANIA

PROPRIETATE INDUSTRIALA
CATALIN NEAGU, 
STR. TUTEAPETRE NR.5, 
BL.909, TR.1, AP.11,JUD. IASI, 
IASI, 700730, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
297 C), roz (Pantone 182 C)
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cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, vânzare prin licitație
publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative referitoare la prelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate.

───────

(210) M 2020 06090
(151) 28/08/2020
(732) TIBERIU-PETRE STANCIU, STR.

GALATA NR. 46, SC. 2, AP. U30,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pro Barber by
Barbosul Prietenos

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 10.05.04; 10.05.08

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

35. Servicii de comenzi online, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial, publicitar sau de promovare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
publicitate prin intermediul mediilor electronice şi
îndeosebi prin internet, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin internet, 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
păr.

───────

(740) CABINET ACSINTE PAULA-
ADRIANA, 
BD. DECEBAL NR. 17, BL.S16, 
AP. 30, BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 06091
(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 06092
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

(540)

A DOUA 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 06093
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

(540)

INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA!
(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 06094
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA,
STR. PICTOR AMAN NR. 94C,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

EVERGENT INVESTMENTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

DE TELEVIZIUNE, 
CALEADOROBANTILOR 
NR. 191,SECTOR 1, 
BUCURESTI, 010565,
ROMANIA

DE TELEVIZIUNE, 
CALEADOROBANTILOR 
NR. 191,SECTOR 1, 
BUCURESTI, 010565, 
ROMANIA

35. Publicitate,  managementul  afacerilor,
administrarea     afacerilor,     lucrări    de    birou,
licitare,   evaluări   ale   afacerilor,    consultanţă 
profesională în afaceri, managementul afacerilor
cu  privire la   programele  de  rambursare
pentru  terţi, servicii  de intermediere afacerilor
cu privire la  cu potrivirea  potenţialilor investitori
privaţi    cu  antreprenorii  care  au   nevoie  de
inanţare, informaţii  comerciale  şi  consiliere
pentru  consumatori  în  alegerea  bunurilor şi
serviciilor,  audit  financiar,  căutarea  de
sponsorizări,  pregătirea   documentaţiei fiscale,

DE TELEVIZIUNE, 
CALEADOROBANŢILOR 
NR. 191,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA
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întocmirea ştatelor de plată, facturare,
întocmirea extraselor de cont, analiza costurilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor,
investigaţii privind afacerile, servicii economice
cu privire la înfiinţarea de societăţi mixte,
furnizare de informaţii economice cu privire
la societăţile mixte, consultanţă comercială
referitoare la reorganizarea financiară, servicii
de consultanţă referitoare la gestiunea afacerilor,
operaţiuni de afaceri şi organizarea afacerilor,
servicii de consultanţă referitoare la cumpărarea
de firme, asistenţă comercială referitoare la
asumarea de obligaţii comerciale, consiliere
pe probleme de afaceri şi servicii de
informaţii comerciale, servicii de cercetare
şi dezvoltare a afacerilor, consultanţă în
recrutarea afacerilor, consultanţă în domeniul
de marketing pentru afaceri, consultanţă şi
gestionare pentru afaceri cu privire la extindere
internaţională, consultanţă pentru planificare
comercială, consultanţă în afaceri, servicii de
consultanţă în legătură cu achiziţiile şi fuziunile
corporative, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă în planificarea afacerilor,
servicii de consultanţă în legătură cu organizarea
corporativă, consultanţă privind operaţiunile
comerciale, furnizare de persoane care să ocupe
posturi de funcţionari sau directori la societăţii
nou-înfiinţate, emergente şi în dezvoltare.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii de curtaj financiar,
servicii fiduciare, analiză financiară, consultaţii
în domeniul financiar, evaluare financiară,
informaţii financiare, management financiar,
sponsorizare financiară, servicii de finanţare,
investiţii de capital, brokeraj cu garanţii reale
imobiliare, fonduri mutuale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii facultative, evaluări de
proprietăţi imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), curtaj în bursă, servicii de brokeraj,
cotaţii de bursă, servicii financiare, evaluare
fiscală, finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare
pentru achiziţia prin închiriere, investiţii în
fonduri, transferul electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06095
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA,
STR. PICTOR AMAN NR. 94C,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

VISIONALFA INVESTMENTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
licitare, evaluări ale afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, audit financiar, căutarea de
sponsorizări, pregătirea documentaţiei fiscale,
întocmirea ştatelor de plată, facturare,
întocmirea extraselor de cont, analiza costurilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor,
investigaţii privind afacerile, servicii economice
cu privire la înfiinţarea de societăţi mixte,
furnizare de informaţii economice cu privire
la societăţile mixte, consultanţă comercială
referitoare la reorganizarea financiară, servicii
de consultanţă referitoare la gestiunea afacerilor,
operaţiuni de afaceri şi organizarea afacerilor,
servicii de consultanţă referitoare la cumpărarea
de firme, asistenţă comercială referitoare la
asumarea de obligaţii comerciale, consiliere pe
probleme de afaceri şi servicii de informaţii
comerciale, servicii de cercetare şi dezvoltare
a afacerilor, consultanţă în recrutarea afacerilor,
consultanţă în domeniul de marketing pentru
afaceri, consultanţă şi gestionare pentru afaceri
cu privire la extindere internaţională, consultanţă
pentru   planificare  comercială,  consultanţă   în
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36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii de curtaj financiar,
servicii fiduciare, analiză financiară, consultaţii
în domeniul financiar, evaluare financiară,
informaţii financiare, management financiar,
sponsorizare financiară, servicii de finanţare,
investiţii de capital, brokeraj cu garanţii reale
imobiliare, fonduri mutuale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii facultative, evaluări de
proprietăţi imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), curtaj în bursă, servicii de brokeraj,
cotaţii de bursă, servicii financiare, evaluare
fiscală, finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare
pentru achiziţia prin închiriere, investiţii în
fonduri, transferul electronic de fonduri.

───────

(540)

eltex - A GREEN
GROUP COMPANY

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 06097
(151) 28/08/2020
(732) CRISTIAN-ALEXANDRU

(540)

IRIS Cristi Minculescu
Valter & Boro

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare),
cămăşi, 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

afaceri, servicii de consultanţă în legătură cu
achiziţiile şi fuziunile corporative, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
planificarea afacerilor, servicii de consultanţă în
legătură cu organizarea corporativă, consultanţă
privind operaţiunile comerciale, furnizare de
persoane  care  să  ocupe  posturi  de 
funcţionari  sau  directori la  societăţii 
nou-înfiinţate, emergente şi îndezvoltare.

(591) Culori revendicate: verde închis
(Pantone 2266C), verde deschis
(Pantone 369 C), negru

(210) M 2020 06096
(151) 28/08/2020
(732) ELTEX RECYCLING SRL, 

STR.OCTAVIAN GOGA NR. 5, 
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA, 
410021, BIHOR,ROMANIA

MINCULESCU, BRUDERWOHRD
STRASSE 10-D, REGENSBURG,
93055, GERMANIA
VALTER POPA, STR. EROU ION
FLORUTA NR. 73, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
DORULEȚ BOROBEICĂ, 
STR.BRAȘOVENI NR. 33, BL. B10,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, 
STR.DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(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. Servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
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 bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, 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 publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, 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 îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate,
publicitate și marketing.
41.  Furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, publicare
de cântece, publicare de cărți de muzică,
publicare de lucrări muzicale, publicare de
partituri muzicale, publicare de texte muzicale,
servicii de editare de muzică, servicii de editare
și înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format MP3 de pe internet, furnizare
de studiouri audio sau video, producția de
muzică, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
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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),
servicii de studiouri de înregistrare, închiriere
de aparate pentru înregistrare audio și video,
închiriere de casete audio, închiriere de
casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
DVD-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, interpretare
de muzică și canto, producere de concerte
muzicale, producție audio și video și fotografie,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
de muzică live, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de compoziții muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producție de benzi audio,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 06098
(151) 28/08/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 59,
CAMERA 4, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

MELAO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse  cosmetice  pentru  animale, 
preparate pentru  îngrijirea  animalelor, 
deodorante  pentru   animale,    dezodorizante
pentru animale, deodorante pentru animale de 
companie,  aditivi  de  baie  pentru animale, 
sprayuri de îngrijire pentru animale, șampoane 
pentru  animalele  de  casă, produse  pentru 
împrospătarea  respirației  (pentru animale), 
produse  pentru  îndepărtarea  mirosului de 
animale,  deodorante  pentru  oameni  sau 
pentru  animale,  produse pentru  îngrijirea 
dentară a animalelor,  produse de îngrijire a 
pielii pentru animale,produse de curățat pentru 
cuști  de  animale,  șampoane  pentru  animale 
(preparate de  toaletă  nemedicinale),  apă  de 
gură nemedicinală  pentru  animale  de 
companie, preparate  de  curățare  destinate 
utilizării  în  creșterea  animalelor,  produse 
pentru îndepărtarea  petelor  provocate  de 
animalele  de  companie,  șampoane  pentru 
animalele  de companie  (preparate  de  toaletă 
nemedicinale),    cosmetice,    cosmetice    și
preparate  cosmetice,  cosmetice  nemedicinale, 
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului, 
produse  cosmetice  sub  formă  de  creme, 
săpunuri  și geluri  nemedicinale,  produse 
pentru  toaletă nemedicinale,  articole  de 
parfumerie  și  odorizante,  preparate  pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice naturale.
18. Jambiere pentru animale, îmbrăcăminte
pentru  animale, lese  de animale, zgărzi pentru
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(540)

LUCKY CATS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.06

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

animale, costume pentru animale, hamuripentru
animale,  transportoare  pentru  animale  (genți), 
pături și cuverturi pentruanimale, zgărzi 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,  lese  pentru  câini,  lese  din piele, 
lese  pentru  animale,  lese  pentru  animale  de 
companie,  articole  de  șelărie, bice  și  articole 
vestimentare pentru animale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  așternuturi pentru 
animale,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  preparate  pentru îngrijirea 
animalelor, servicii de vânzare cuamănuntul în 
legătură  cu  instrumente  de cosmetică  pentru 
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  produse pentru  animale  de 
companie, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură  cu instrumente  de  igienă  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  igienă  pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură  cu  produse  de  litieră  pentru  animale, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu materiale de litieră pentru  animale,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
preparate  pentru  îngrijirea animalelor,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
animale vii,  servicii  de  publicitate, marketing și 
promovare.

(210) M 2020 06099
(151) 28/08/2020
(732) SC 5 TG SMILE COFFEE SA, 

STR. CORALULUI NR. 2, 
JUD. ILFOV,  BRAGADIRU, 
77025, ILFOV, ROMANIA

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

29. Lapte, produse lactate și înlocuitori, carne și
produse  din carne,  fructe,  ciuperci,   legume,
nuci și leguminoase prelucrate, insecteși  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  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  ceamai 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
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învelite  în  zahăr, cicoare  pentru  utilizare  ca 
înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu  cacao,  băuturi  cu gheață pe bază de cafea,
băuturi  gata  preparate pe  bază  de  cafea, 
băuturi pe  bază  de  înlocuitori  de cafea,  orz  
destinat  utilizării  ca  înlocuitor  de  cafea,
extracte  de  cafea  utilizate  ca  arome  pentru
băuturi, extracte de cafea utilizate ca arome 
pentru  alimente, 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,  băuturi  pe  bază de cafea,  băuturi  pe 
bază de cafea cu conținut  de lapte, băuturi  pe 
bază de cafea care conțin înghețată ( affogato), 
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă  
cu  boabe  de  cafea  măcinate,  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 
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  reveți, 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, 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

rapid, omlete,  pește  gătit  și  congelat,  salate 
aperitiv, salate de legume,  salate  de  cartofi,
salate  preparate, supă  groasă,  supă 
gata-preparată,  supe,  lapte  aromat,  lapte  
bătut,  lapte  covăsit,  lapte  fermentat,  lapte 
condensat,  lapte  degresat,  lapte  ecologic,
lapte  praf,  lapte  acidofil,  lapte  deshidratat, 
lapte de soia, lapte de orez (înlocuitor de lapte),
lapte  de  vacă, lapte de  oaie,  lapte  de  capră, 
înlocuitori  de  lapte,  lapte de  arahide,  lapte  de 
ovăz, lapte de migdale, lapte  de  cocos,  ceai cu
lapte  (în  care  predomină  laptele),  băuturi din
lapte,  cu  conținut  predominant  de  lapte,
băuturi  pe  bază  de lapte,  budinci  pe bază
de  lapte,  băuturi  aromate  pe  bază  de  lapte,
gustări pe  bază  de lapte,  deserturi  pe  bază  
de lapte artificial, băuturi pe bază de lapte cu 
cacao, băuturi din lapte cu  conținut  de fructe, 
băuturi pe bază de lapte cuconținut de suc de 
fructe.
30. Cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule  sau  băutură),  cafea  liofilizată,  cafea
aromată, cafea solubilă, cafea măcinată, cafea
decafeinizată, cafea verde, esențe de cafea,
cafea  cu  ciocolată,  cafea  de  malț,  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   procesate,
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  malț,
amestecuri de cafea și cicoare, amestecuri de
cafea și malț, înlocuitori de cafea (surogate de
cafea sau preparate din plante folosite în loc de 
cafea), umpluturi  pe  bază  de  cafea,  înlocuitori 
de  cafea  pe  bază  vegetală,  boabe  de  cafea 
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(540)

LUCKY CATS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

cu cârnați, pastefăinoase umplute, plăcinte cu
carne,  plăcinte,  pizza,  plăcinte  cu  legume, 
produse  de  patiserie  conținând  legume  și 
pește, produse de patiserieconținând 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 
cumusli, 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, preparate din
zahăr pentru cofetărie, 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), 
specialitățide patiserie, cafea cu lapte, ciocolată
cu lapte, înghețată din lapte, cacao cu lapte, 
ceaiuri  cu lapte,  lapte  de  pasăre,  tabletă  de 
lapte îndulcit,dulciuri nemedicinale care conțin 
lapte,  prăjituri  pentru ceai  cu  ciocolată  și 
lapte, băuturi pe bază decafea cu conținut de 
lapte.

32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea  băuturilor,  băuturi  nealcoolice, 
băuturi pe bază de bere, ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă carbogazoasă
îmbogățită  cu  vitamine  (băuturi),  băuturi 
carbogazoase,nealcoolice, din fructe, băuturi
care  conțin vitamine,  băuturi  nealcoolice  cu 
adaos  de  vitamine,  băuturi nealcoolice  care 
conțin  sucuri  de  fructe,  băuturi energizante, 
băuturi din zer, băuturi pe bază de nuci și de
soia, baze nealcoolice pentru cocteiluri, cidru
fără alcool,  cocteiluri  de fructe, nealcoolice, 
smoothie(băuturi nealcoolice din fructe), sucuri 
de fructe,vinuri nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi  din legume,  băuturi  răcoritoare  cu 
aromă de fructe,băuturi pe bază de fructe, apă 
(băuturi),  apă  carbogazoasă, apă  cu  arome, 
apă  minerală,  apă  îmbuteliată, apă  minerală 
aromatizată,  apă  minerală carbogazoasă,  apă 
plată, sifon.

STR. CORALULUI NR. 2, 
JUDEŢULILFOV , 
BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(210) M 2020 06101
(151) 28/08/2020
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA, 

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

29. Lapte, produse lactate  și înlocuitori, 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 de 
supă, extracte din  carne,  uleiuri  și  grăsimi 
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
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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  gătiteconstând 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,  lapte aromat,  lapte bătut,  lapte covăsit, 
lapte fermentat, lapte condensat, lapte degresat,
lapte ecologic,  lapte  praf,  lapte  acidofil,  lapte 
deshidratat,  lapte  de  soia,  lapte  de orez 
(înlocuitor  de  lapte),  lapte  de  vacă,  lapte  de 
oaie, lapte de capră, înlocuitoride lapte, lapte de
arahide, lapte de ovăz, lapte de migdale, lapte 
de  cocos,  ceai cu  lapte  (în  care  predomină 
laptele),  băuturi  din  lapte,    cu   conținut
predominant de lapte, băuturi pe bază de lapte, 
budinci  pe  bază  de  lapte,  băuturi  aromate pe 
bază  de  lapte,  gustări  pe  bază  de  lapte, 
deserturi  pe  bază de lapte  artificial, băuturi 
pe bază de lapte cu cacao, băuturi din lapte 
cu conținut de fructe, băuturi pe bază delapte 
cu conținut de suc de fructe.
30. Cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule  sau  băutură),  cafea  liofilizată,  cafea 
aromată, cafea solubilă, cafea măcinată,cafea 
decafeinizată,  cafea  verde,  esențe  de  cafea, 
cafea  cu  ciocolată,  cafea  de malț,  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 procesate, 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 malț, amestecuri de
cafea și cicoare, amestecuri de cafea și malț,
înlocuitori  de  cafea  (surogate  de  cafea  sau 
preparate  din  plante  folosite  în  loc  de  cafea),
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
pe  bază  vegetală,  boabe  de cafea  învelite  în 
zahăr,  cicoare  pentru  utilizare  ca  înlocuitori 
de cafea,amestecuri de cafea de malț cu cacao, 
băuturi cugheață pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe  bază  de  cafea,  băuturi  pe  bază 
de înlocuitori de cafea, orz destinat utilizării 
ca  înlocuitor  de  cafea,  extracte  de  cafea 
utilizate  ca  arome  pentru  băuturi, extracte  de 
cafea  utilizate  ca  arome  pentru alimente, 
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, 
băuturi  pe  bază  de  cafea,  băuturi pe  bază  de 
cafea  cu  conținut  de  lapte,  băuturi  pe bază  de 
cafea  care  conțin  înghețată  (affogato),
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă 
cu boabe decafea măcinate, 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 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, 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
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(210) M 2020 06102
(151) 28/08/2020
(732) DRĂGHICESCU ȘI COJOCARU

SCA, SOS. MIHAI BRAVU NR. 3,
BL. ALMO 3, SC. 2, ET. 10, AP. 77,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021302,
ROMANIA

(540)

RIGHT HOUSE legal insight

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08

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

conțin  sucuri  de  fructe,  băuturi energizante,
băuturi din zer, băuturi pe bază de nuci și 
de soia, bazenealcoolice pentru cocteiluri, cidru
fără  alcool,  cocteiluri  de  fructe,  nealcoolice, 
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), sucuri 
de fructe, vinuri nealcoolice, băuturi defructe, 
băuturi  din  legume,  băuturi  răcoritoare  cu 
aromă de fructe,  băuturi  pe bază de fructe,
apă (băuturi), apă carbogazoasă, apă cu arome,
apă minerală, apă îmbuteliată, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
plată, sifon.

(591)    Culori revendicate: albastru (Pantone
2756 C), negru, alb

carne,  plăcinte,  pizza,  plăcinte  cu  legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținândlegume 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, biscuițisărați, 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, fructetrase în ciocolată, fulgi
de  patiserie  de  unt  de arahide,  fructe  de 
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase 
trase înciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată,  înghețate  și  dulciuri, preparate  din 
zahăr pentru cofetărie, gheață pentru produse
de cofetărie, jeleuride fructe (cofetărie), pastă 
pentru sandviș cuciocolată și fructe uscate, 
pâine,  produse  de brutărie,  produse  de 
cofetărie  care  conțin  gem,  produse  de 
cofetărie careconțin 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,  cafea  cu  lapte, 
ciocolată cu lapte,  înghețată din lapte,  cacao 
cu  lapte,  ceaiuri  cu lapte,  lapte  de  pasăre, 
tabletă de lapte îndulcit, dulciuri nemedicinale
care conțin  lapte,  prăjituri  pentru  ceai  cu 
ciocolată și lapte, băuturi pe bază de cafea cu
conținut de lapte, hot-dog (sandvișuri).
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea  băuturilor,  băuturi  nealcoolice, 
băuturi  pe  bază  de  bere,  ape, băuturi 
carbogazoase  aromatizate,  apă carbogazoasă 
îmbogățită  cu  vitamine  (băuturi), băuturi 
carbogazoase,  nealcoolice, din  fructe,  băuturi
care   conțin   vitamine,  băuturi nealcoolice  cu 
adaos   de   vitamine,  băuturi nealcoolice  care

45. Auditare a conformității juridice, consultanță
juridică  privind  drepturile  de  proprietate 
intelectuală, servicii de pregătire a documentelor
juridice,  servicii  juridice  în  legătură  cu 
negocierea  de  contracte  pentru  alte  persoane,
servicii  de  reprezentare  juridică, acordarea de
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(210) M 2020 06105
(151) 29/08/2020
(732) ZALIARI OLIVE OIL S.R.L.,

STR. EDGAR QUINET, NR.12,
ETAJ 3, AP.29, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400684, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540543

(540)

Zaliari

(531) Clasificare Viena:
05.03.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline gătite, măsline uscate,
masline umplute, pastă de măsline, piure de
măsline, ulei de măsline, ulei de măsline
comestibil, măsline preparate, la conservă,
ulei de măsline extravirgin, pastă de măsline,
preparată, măsline umplute cu migdale,
tapenada (pastă de măsline negre), măsline
umplute cu ardei roșu, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
măsline umplute cu pesto, aflate în ulei de
floarea soarelui, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate
de uz alimentar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură

licențe  pentru  software,  acordarea de  licențe 
pentru  software  de  calculator,  asistență 
juridică  la  întocmirea contractelor,  cercetări 
juridice,  compilare  de  informații  juridice, 
consultanță  în  materie  de litigii,  consultanță 
referitoare la protecția brevetelor, consultanță 
referitoare  la protecția  mărcilor,  servicii  de 
contencios,  furnizarea  de  informații juridice, 
furnizare  de  opinii  juridice  de specialitate, 
furnizare  de  informații  în  domeniul juridic, 
pregătirea  de  rapoarte  juridice,  protejarea 
drepturilor  de  autor, revizuirea  standardelor  și 
practicilor  în  vederea  asigurării  conformității 
cu  legile  și reglementările,  servicii  de 
asistență legală, servicii  de asistență pentru 
litigii, servicii de  cercetare de informații juridice, 
servicii de consultanță profesională în materie de
drepturi  de  autor,  servicii  de  consultanță 
profesională  cu privire  la  încălcarea drepturilor 
de  autor,  servicii  de  informații  juridice,  servicii 
de  înregistrare  legală, servicii  de  soluționare  a 
litigiilor, servicii de soluționare alternativă a 
litigiilor,  servicii  de  soluționare  alternativă  a 
litigiilor (servicii juridice), servicii de înregistrare
de societăți, servicii de monitorizare a mărcilor, 
servicii  de mediere juridică, servicii  de mediere, 
servicii  juridice  legate  de  afaceri,  servicii 
furnizate  de  avocați  pledanți, servicii  în 
materie  de  litigii,  servicii  juridice  pentru 
înființarea  și  înregistrarea  firmelor, servicii 
juridice  privind  negocierea  și  întocmirea
contractelor privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii juridice privind înregistrarea
mărcilor.

(591) Culori revendicate: vişiniu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cu ceaiuri, promovarea comercială, 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 prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu  amănuntul  în  legătură  cu  băuturi  alcoolice 
(cu  excepția  berii),  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 vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
comestibile şi in special ulei de măsline, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
comestibile şi în special ulei de măsline, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin  intermediul  unui ghid 
online  cu  funcție  de căutare, organizare de 
tranzacții  comerciale pentru  alte  persoane 
prin  intermediul  shop- urilor  online,  furnizarea 
unei  piețe  online  pentru cumpărătorii  și 
vânzătorii de bunuri și servicii,publicitate prin 
transmisia de publicitate onlinepentru terți prin 
rețele  de  comunicații  electronice, promovarea 
vânzărilor,  servicii  de  publicitate pentru 
vânzarea  de  produse,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul referitoare la delicatese, serviciide 
vânzare  cu  amănuntul  referitoare  la  fructe,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la

dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, 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 ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în  legătură  cu  cafea,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  înghețată,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu deserturi, administrare a afacerilor
pentru  puncte  de  vânzare  cu  amănuntul, 
administrare a  afacerilor  pentru  puncte  de 
vânzare  cu ridicata,  negociere  de  contracte 
privind  achiziția și  vânzarea  de  produse,
promovare  a  vânzărilor  prin  programe
defidelizare    a    clienților,   intermediere     în
materie de  contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri,  servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  preparate  dietetice,  servicii  de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  produse  lactate,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură cu  preparate 
dietetice,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură cu produse de cofetărie,servicii de 
vânzare cu ridicata în legătură cuproduse de
brutărie,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  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 fructe de 
mare,  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 ridicata și cu amănuntul,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților  prin  evenimente  promoționale,  servicii 
de  promovare,  promovare de  evenimente
speciale, servicii  publicitare și de promovare,
servicii  de promovare  a  vânzărilor,  organizare 
de  târguri  comerciale,  organizare  de  târguri 
comerciale  în  scopuri  publicitare,  realizare  de 
târguri   și   expoziții   virtuale   online   cu   scop
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(540)

BIOSEL

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

1. Medii de creștere, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice pentru
agricultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor, săruri pentru uz
industrial, îngrășăminte, adjuvanți chimici folosiți
în agricultură, amelioratori de sol, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), produse chimice folosite în
compozițiile de pesticide.

comercial şi publicitar, servicii de târguri
comerciale  și  de  expoziții  comerciale, 
organizare  de  târguri  și  expoziții  în scopuri 
comerciale  și  publicitare,  organizare  de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri  comerciale,  promoționale  și 
publicitare, planificare și organizare de târguri 
comerciale,  expoziții  și prezentări  în  scopuri 
economice sau publicitare, cordonare, pregătire 
și  organizare  de  expoziții  și  târguri 
comerciale  în  scopuri comerciale  și  publicitare, 
expoziții  comerciale  și  servicii  expoziționale 
în scopuri comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale, organizare de expoziții 
în  scopuri  publicitare, organizarea  și 
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri 
publicitare,  promovare vânzării  de  bunuri  și 
servicii  pentru  terți  prin distribuirea  de 
materiale tipărite și organizarea de concursuri 
promoționale, regruparea în avantajul terţilor 
a  produselor alimentare,  a  măslinelor,  a 
preparatelor din măsline, a uleiurlor de măsline
(exceptând  transportul)  permiţând 
consumatorilor  să  le  vadă  şi  să  le  cumpere 
comod, prin lanţ de magazine, prin cataloage 
de vânzare, prin mijloace electronice, servicii de 
agenţii  de  import- export,  promovarea  zonelor 
gastronomice  şi  turistice, organizare  de 
expozitii  /  festivaluri  pentru  vânzare  şi 
promovare  de produse  alimentare  şi  în  special 
al măslinelor şi uleiului de măsline, servicii 
de vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
decorațiuni festive,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în legătură  cu  produse  de  toaletă, 
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă  pentru  produse  cosmetice,  administrare 
a afacerilor pentru puncte devânzare cu ridicata
și  cu  amănuntul,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin corespondență  în  legătură 
cu  produse alimentare,  distribuirea  de 
materiale publicitare, de marketing și materiale 
promoționale, servicii de publicitate referitoare
la  îmbrăcăminte,  servicii  de  comercializare 
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte și 
accesorii  pentru  îmbrăcăminte,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în 
legătură  cu  îmbrăcăminte,  servicii  de  vânzare
cu  amănuntul  online  referitoare  la  articole  de
îmbrăcăminte,  servicii  de  comerț  cu 
amănuntul prin  comenzi  poștale  de  accesorii  
 pentru îmbrăcăminte,   servicii   de vânzare  cu 
amănuntul  cu  livrare  prin  poștă  pentru  
articole  de  îmbrăcăminte,  servicii  prestate 
online  de  un  magazin  de  vânzare  cu  
amănuntul  pentru  articole   de   îmbrăcăminte, 
 

servicii  de vânzare cu amănuntul  în legătură 
cu  accesorii pentru  haine,  servicii  de  
vânzare  cu  amănuntul în  legătură  cu  
accesorii   de   modă,   servicii   de  vânzare   cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de 
vânzare    cu   amănuntul  online  referitoare  la
produse cosmetice, servicii prestate online de 
un magazin  de vânzare cuamănuntul  pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de  vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
vânzarea  de  cutii  de cosmetice  pe  bază  de 
abonament.

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

(210) M 2020 06110
(151) 31/08/2020
(732) IONUŢ ŢABĂRĂ, 

STR. ŞERBAN BOGDAN STAN 
NR. 5, BL.306-307, SC. 3, AP. 23, 
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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5. Produse și preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, pesticide agricole, pesticide de uz
casnic, insecticide, fungicide, erbicide.
31. Produse agricole de acvacultură, horticole și
forestiere brute și neprocesate, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, semințe
pentru plantarea de legume.
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.

───────

(210) M 2020 06112
(151) 31/08/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

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

(540)

WET Mango
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice tip seltzer.

───────

(210) M 2020 06113
(151) 31/08/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

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

(540)

WET Grapefruit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice tip seltzer.

───────

(210) M 2020 06114
(151) 31/08/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

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

(540)

WET Lime & Mint
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice tip seltzer.

───────

(210) M 2020 06115
(151) 31/08/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

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

(540)

WET Seltzer
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice tip seltzer.

───────
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(210) M 2020 06118
(151) 31/08/2020
(732) WELL PROFESIONAL

SOLUTIONS SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 38,
ET. 9, AP. 88, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

WELL PROFESSIONAL
SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.01; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
pentru perne hidraulice, uleiuri pentru suspensii
hidraulice, uleiuri hidraulice pentru circuite de
frânare.
3. Ceară auto, ceară pentru mașină, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse
pentru lustruirea anvelopelor de vehicule,
produse pentru lustruirea automobilelor, soluții
(șampoane) pentru curățarea mașinilor, soluții
de ștergere, întreținere și curățare a mașinilor,
șampon pentru vehicule, aromatizanți de uz
menajer, bețișoare parfumate, ceară parfumată,
extracte  de  flori,  lemn  parfumat,  săculețe 
pentru  parfumarea  lenjeriei,  parfumuri de 
cameră sub formă de spray, perne impregnatecu
substanțe  parfumate,  potpuriuri  parfumate,
preparate pentru parfumarea camerei, săculețe
parfumate, rezerve cu parfumuri pentru

dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
spray parfumat pentru casă, sprayuri odorizante
pentru cameră, spray-uri parfumate pentru
lenjerie,  aditivi  pentru  dedurizarea  apei  de 
spălat  rufe,  aditivi  nechimici pentru  spălarea 
rufelor, agenți de clătire pentru rufe, agenți de 
spălare  pentru  materiale  textile, apretură  de 
rufe, balsamuri pentru rufe, cearăpentru rufe,
bile  de  spălat  rufe  care  conțin detergent  de 
rufe,  preparate  de  curățare  uscată, detergenți 
comerciali  de  rufe,  detergenți  de rufe  pentru 
curățare de uz menajer, produsechimice de 
uz  casnic  pentru  redarea  strălucirii culorilor 
(spălarea rufelor), detergenți ecologicide rufe, 
emolienți  pentru  țesături,  lichide  pentru
spălarea rufelor, produse pentru înmuierea
rufelor, înălbitor pentru rufe, preparate de
condiționare pentru țesături, preparate pentru
spălare  de  uz  menajer,  produse  chimice 
pentru spălarea rufelor pentru scopuri casnice, 
produse  pentru  a da  luciu  rufelor,  produse 
pentru netezire (apret),sodă cristalizată, pentru
curățare, sodă pentru albire, săpun detergent, 
săpun praf, săpun lichidpentru rufe, săpunuri de
rufe, săpunuri pentru redarea strălucirii
textilelor, agenți pentru îndepărtarea petelor,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, cârpe impregnate pentru lustruit, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, creme de lustruit, produse de
curățat, detergent pentru spălare, detergenți,
detergenți de uz menajer, detergenți de uz
casnic, detergenți lichizi pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru mașina de spălat
vase, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei
de uz medical, detergenți pentru vasul wc,
detergenți pentru spălarea vaselor, detergenți
pentru mașini de spălat vase sub formă de
gel, detergenți sub formă de spumă, detergenți
sintetici pentru îmbrăcăminte, geluri de curățare
pentru wc-uri, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, lichid
de spălare, lichid pentru spălarea vaselor,
lichide de curățare, lichide degresante, produse
pentru a conferi luciu frunzelor, preparate
pentru lustruit, parfumuri pentru automobile,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
preparate de curățare destinate utilirării în
creșterea animalelor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru cuățirea scurgerilor, preparate de
strălucire pentru fructe, preparate degresante
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de uz casnic, preparate detartrante de uz
casnic, preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru decolorare, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea lacului, preparate pentru înălbire
(decoloranți) de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, produse antistatice de
uz menajer, produse de curățare de uz casnic,
produse de curățare dizolvante sub formă de
emulsie, produse de curățare pentru metale,
produse de curățare pentru parbriz, produse
de curățare pentru piatră, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spume,
produse de curățat pentru toalete, produse de
desfundat chiuvete, produse de spălat legume și
fructe, produse degresante pe bază de solvenți,
produse pentru clătire, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea mobilierului,
produse pentru decolorare, produse pentru
lustruirea mobilei, produse pentru lustruirea
podelelor, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea cerii,
săpun de uz casnic, șampon de covoare, sodă
caustică, soluții de curățare pentru aparate
stomatologice de sterilizare cu ultrasunete,
soluții de curățare pentru îndepărtarea petelor,
soluții pentru curățarea covoarelor, soluții pentru
curățarea lentilelor de ochelari, solvenți pe
bază de alcool utilizați ca produse de curățare,
spray pentru luciu, spray-uri de degresare,
spray-uri de curățare, spray-uri de curățat
pentru împrospătarea protecțiilor de maxilar
pentru sportivi, săpun lichid pentru spălarea
vaselor, săpun pentru curățarea suprafețelor
cu depuneri de grăsime sau gudron, săpun în
calupuri pentru curățare menajeră, 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 degresante, substanțe
de curățare pentru uz casnic, substanțe
pentru îndepărtarea petelor, săpun lichid,
săpunuri lichide, săpunuri de baie lichide,
săpun lichid pentru băi de picioare, săpunuri
lichide pentru mâini și față, lavete impregnate
cu detergent pentru curățarea obiectivelor
fotografice, prosoape din hârtie pentru mâini,

impregnate cu agenți de curățare, odorizante de
casă, preparate pentru curățare și odorizante,
articole de parfumerie și odorizante, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului.
4. Uleiuri pentru motoare, uleiuri extrafine
pentru motoare, uleiuri fine pentru motoare,
uleiuri pentru motoare de autovehicule, uleiuri
lubrifiante pentru motoare pe benzină, uleiuri de
lubrifiere pentru motoare de autovehicule.
5. Detergenți (detersive) de uz medical,
detergenți germicizi, preparate antibacteriene,
de uz medical, pentru spălarea feței,
preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri
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antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe dure,
produse pentru sterilizare, substanțe de spălare
(sterilizante), substanțe de sterilizare.
10. Termometre de uz medical, termometre
digitale de uz medical, termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, termometre
electronice de uz medical, termometre cu mercur
pentru uz medical, termometre cu infraroșu de uz
medical.
11. Uscătoare de mâini, uscătoare electrice
pentru mâini, uscătoare de mâini electrice cu
aer cald, uscătoare de mâini cu acționare fără
atingere, uscătoare pentru mâini cu aer cald,
acționate electric.

exfoliere, mănuși pentru grătar, mănuși pentru
cuptor, mănuși de bucătărie, mănuși de lustruit,
mănuși de grădinărit, mănuși de menaj, mănuși
pentru lustruit pantofii, mănuși pentru spălarea
mașinilor, mănuși pentru șters praful, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, suporturi pentru
întinderea mănușilor, mănuși de curățenie din
țesături, mănuși abrazive pentru curățat legume,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși din
cauciuc de uz casnic, mănuși de bumbac de uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, găleți
pliabile, găleți de plastic, găleți pentru clătire,
găleți pentru baie, găleți de cărbuni, găleți pentru
saună, găleți de uz industrial, găleți prevăzute cu
role, găleți de uz domestic, huse ajustate pentru
găleți, găleți pentru cărbuni de uz menajer, găleți
de plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
bureți pentru raclete de geam.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: uleiuri pentru circuite
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, uleiuri
pentru suspensii hidraulice, uleiuri hidraulice
pentru circuite de frânare ceară auto, ceară
pentru mașină, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
anvelopelor de vehicule, produse pentru
lustruirea automobilelor, soluții (șampoane)
pentru curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon pentru
vehicule, aromatizanți de uz menajer, bețișoare
parfumate, ceară parfumată, extracte de flori,
lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei, parfumuri de cameră sub formă
de spray, perne impregnate cu substanțe
parfumate, potpuriuri parfumate, preparate
pentru parfumarea camerei, săculețe parfumate,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, spray parfumat
pentru casă, sprayuri odorizante pentru cameră,
spray-uri parfumate pentru lenjerie, aditivi pentru
dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi pentru
spălarea rufelor, agenți de clătire pentru rufe,
agenți de spălare pentru materiale textile,
apretură de rufe, balsamuri pentru rufe, ceară
pentru rufe, bile de spălat rufe care conțin
detergent de rufe, preparate de curățare uscată,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de rufe
pentru curățare de uz menajer, produse chimice
de uz casnic pentru redarea strălucirii culorilor
(spălarea rufelor), detergenți ecologici de rufe,
emolienți pentru țesături, lichide pentru spălarea
rufelor, înmuierea rufelor (produse pentru -),
înălbitor pentru rufe, preparate de condiționare
pentru țesături, preparate pentru spălare de
uz menajer, produse chimice pentru spălarea

16. Saci de gunoi din hârtie sau din material
plastic, saci de gunoi din plastic (pentru uz
casnic), saci de gunoi din vinil de uz casnic,
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, hârtie
igienică, role de hârtie igienică, hârtie igienică
pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie
igienică sub formă de rolă, prosoape din hârtie,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie pentru față, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie.
21. Dispozitive (recipiente) pentru săpun lichid,
suporturi pentru săpun lichid, distribuitoare
pentru săpun lichid (pentru uz casnic),
dispensere de șervețele pentru față, dispensere
de șervețele din celuloză, de uz casnic,
dispensere personale de pastile sau capsule,
pentru uz casnic, dispensere de ață dentară,
lavete de spălat vase, distribuitoare de
lavete pentru șters lentilele aparatelor foto,
hârtie igienică, suporturi vertical pentru hârtie
igienică, suporturi pentru role de hârtie igienică,
distribuitoare (cutii) de role de hârtie igienică,
distribuitoare (cutii) de prosoape de hârtie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, distribuitoare (cutii) de prosoape
de hârtie (altele decât cele fixe), mopuri,
capete de mop, găleți pentru mop, perii cu
mop, găleți pentru mop prevăzute cu storcător
pentru mop, storcătoare de găleată pentru
mop, găleți cu storcător pentru mop, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, aplicatoare
de ceară pentru podea, montabile pe un mâner
de mop, coșuri de gunoi metalice, coșuri de
gunoi din metal de uz casnic, coșuri de gunoi
din plastic de uz casnic (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi de uz menajer, mănuși pentru
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rufelor, produse pentru a da luciu rufelor, produse
pentru netezire (apret), sodă cristalizată, pentru
curățare, soda pentru albire, săpun detergent,
săpun praf, săpun lichid pentru rufe, săpunuri
de rufe, săpunuri pentru redarea strălucirii
textilelor, agenți pentru îndepărtarea petelor,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, cârpe impregnate pentru lustruit, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, creme de lustruit, produse de
curățat, detergent pentru spălare, detergenți,
detergenți de uz menajer, detergenți de uz
casnic, detergenți lichizi pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru mașina de spălat
vase, detergenți, alții decât cei folosiți în timpul
proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, detergenți pentru vasul wc, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți sub
formă de spumă, detergenți sintetici pentru îmbră
căminte, geluri de curățare pentru wc-
uri, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei, lichid de spălare,
lichid pentru spălarea vaselor, lichide de
curățare, lichide degresante, produse pentru
a conferi luciu frunzelor, preparate pentru
lustruit, parfumuri pentru automobile, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare destinate utilirării în creșterea
animalelor, preparate de curățare pentru plăci
de gresie, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de strălucire
pentru fructe, preparate degresante de uz
casnic, preparate detartrante de uz casnic,
preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru decolorare, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea lacului, preparate pentru înălbire
(decoloranți)de uz casnic, preparate pentru 
înălbire de uz casnic, produse antistatice de 
uz  menajer, produse  de  curățare  de  uz 
casnic,  produse de  curățare  dizolvante  sub 
formă de emulsie,produse de curățare pentru 
metale,  produse  de curățare  pentru  parbriz, 
produse de curățare pentru  piatră,  produse 
de  curățare  sub  formă de  spray  pentru 
materiale  textile,  produse  de curățare  sub 
formă  de  spume,  produse  de   curățat  pentru

toalete,  produse  de  desfundat  chiuvete, 
produse de spălat legume și fructe,produse 
degresante pe bază de solvenți,produse pentru 
clătire,  produse  pentru  curățarea petelor, 
produse pentru curățarea mobilierului,produse
pentru  decolorare,  produse  pentru lustruirea 
mobilei,  produse  pentru  lustruirea podelelor, 
produse  pentru  intensificarea     acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea cerii,
săpun de uz casnic, șampon de covoare, sodă
caustică,  soluții  de  curățare pentru  aparate 
stomatologice  de  sterilizare cu  ultrasunete, 
soluții de curățare pentru îndepărtarea petelor, 
soluții  pentru  curățarea covoarelor,  soluții 
pentru curățarea lentilelor deochelari, solvenți 
pe  bază  de  alcool  utilizați ca  produse  de 
curățare,  spray  pentru  luciu, spray-uri  de 
degresare, spray-uri de curățare,spray-uri de 
curățat  pentru  împrospătarea protecțiilor  de 
maxilar  pentru  sportivi,  săpun lichid  pentru 
spălarea  vaselor,  săpun  pentru curățarea 
suprafețelor  cu  depuneri  de  grăsime sau 
gudron,  săpun  în  calupuri  pentru  curățare
menajeră, 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 degresante,
substanțe de curățare pentru uz casnic,
substanțe pentru îndepărtarea petelor, săpun
lichid, săpunuri lichide, săpunuri de baie
lichide, săpun lichid pentru băi de picioare,
săpunuri lichide pentru mâini și față, lavete
impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de
curățare, odorizante de casă, preparate pentru
curățare și odorizante, articole de parfumerie
și odorizante, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, uleiuri pentru motoare,
uleiuri extrafine pentru motoare, uleiuri fine
pentru motoare, uleiuri pentru motoare de
autovehicule, uleiuri lubrifiante pentru motoare
pe benzină, uleiuri de lubrifiere pentru motoare
de autovehicule, detergenți (detersive) de
uz medical, detergenți germicizi, preparate
antibacteriene, de uz medical, pentru spălarea
feței, preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
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antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf [dezinfectante], dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri
antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe
dure, produse pentru sterilizare, substanțe de
spălare (sterilizante), substanțe de sterilizare,
termometre de uz medical, termometre digitale
de uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu mercur pentru uz
medical, termometre cu infraroșu de uz medical,
uscătoare de mâini, uscătoare electrice pentru
mâini, uscătoare de mâini electrice cu aer cald,
uscătoare de mâini cu acționare fără atingere,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, dispozitive pentru săpun lichid, suporturi
pentru săpun lichid, distribuitoare pentru săpun
lichid (pentru uz casnic), dispensere de șervețele
pentru față, dispensere de șervețele din
celuloză, de uz casnic, dispensere personale
de pastile sau capsule, pentru uz casnic,

dispensere de ață dentară, lavete de spălat
vase, lavete pentru șters lentilele aparatelor
foto, distribuitoare de hârtie igienică, suporturi
vertical pentru hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru role de
hârtie igienică, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de prosoape de hârtie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, distribuitoare de prosoape de hârtie
(altele decât cele fixe), mopuri, capete de
mop, găleți pentru mop, perii cu mop, găleți
pentru mop prevăzute cu storcător pentru
mop, storcătoare de găleată pentru mop, găleți
cu storcător pentru mop, găleți prevăzute cu
storcător pentru mop, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de mop,
coșuri de gunoi metalice, coșuri de gunoi din
metal, coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi de uz menajer, mănuși
pentru exfoliere, mănuși pentru grătar, mănuși
pentru cuptor, mănuși de bucătărie, mănuși de
lustruit, mănuși de grădinărit, mănuși de menaj,
mănuși pentru lustruit pantofii, mănuși pentru
spălarea mașinilor, mănuși pentru șters praful,
mănuși pentru îngrijirea animalelor, suporturi
pentru întinderea mănușilor, mănuși de curățenie
din țesături, mănuși abrazive pentru curățat
legume, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, mănuși din cauciuc pentru uz casnic,
mănuși din cauciuc de uz casnic, mănuși de
bumbac de uz casnic, mănuși din plastic de
uz casnic, găleți pliabile, găleți de plastic,
găleți pentru clătire, găleți pentru baie, găleți
de cărbuni, găleți pentru saună, găleți de uz
industrial, găleți prevăzute cu role, găleți de
uz domestic, huse ajustate pentru găleți, găleți
pentru cărbuni de uz menajer, găleți de plastic
pentru depozitarea jucăriilor de baie, bureți
pentru raclete de geam.

───────
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(210) M 2020 06120
(151) 31/08/2020
(732) CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

A ROMÂNIEI, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 2, SECTORUL
5, PALATUL PARLAMENTULUI,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A ROMÂNIEI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A ROMÂNIEI CONSTITUȚIA

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 20.07.01; 17.03.02; 26.01.05;
27.05.01; 29.01.15

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

35. Publicitate, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, ţinerea evidenţei
contabile.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, publicare
de texte, altele decât cele publicitare, publicarea
cărţilor, predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire.
45. Cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, consiliere juridică, servicii
de monitorizare juridică.

───────

(210) M 2020 06122
(151) 02/09/2020
(732) COCOON ATELIER DE PARFUM,

STR. PAVEL JUMANCA NR. 12,
CAM. 1, SC. B, AP. 20, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Cocoon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

clase:
3. Ambră (parfumerie), apă de colonie, apă de
lavandă, apă de parfum, apă de toaletă , apă
parfumată, aromatizanţi pentru parfumuri, arome
(uleiuri esenţiale), batiste de unică folosinţă
impregnate cu colonie, articole de parfumerie
pe bază de cedru, baze pentru parfumuri de
flori, compuşi parfumaţi din heliotropină, creme
aromoterapeutice, creme cosmetice parfumate,
extracte de flori (parfumerie), deodorante de
corp (parfumerie), extracte de parfum, loţiuni
pentru aromoterapie, loţiuni şi creme de
corp parfumate, pentru scopuri cosmetice,
mosc natural (pentru uz cosmetic), mentă
pentru parfumerie, mosc (parfumerie), produse
de parfumerie, mosc sintetic (parfumerie),
parfumuri de uz industrial, parfumuri de uz
personal, parfumuri lichide, parfumuri naturale,
parfumuri solide, preparate parfumate, produse
de parfumerie cu vanilie, produse de parfumerie

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

16. Reviste (publicații periodice), publicaţii
periodice, manuale (ghiduri), materiale tipărite,
publicaţii tipărite, materiale didactice.

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

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL,
STR. GRIVITA NR. 37E, 
JUD.ILFOV,OTOPENI, ILFOV, 
ROMANIA
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sintetice, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, spray de corp (pentru uz cosmetic),
sfere parfumate (substanţe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanţe aromatizante pentru
parfumuri, substanţe parfumate din geraniol,
ulei de lavandă de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de trandafiri de uz cosmetic,
uleiuri naturale pentru parfumuri, şerveţele
parfumate, antiperspirante (produse de toaletă),
deodorante antiperspirante, deodorante de
uz personal, deodorante de uz personal
(parfumerie), sprayuri pentru corp.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata şi servicii de vânzare
online în legătură cu: ambră (parfumerie), apă
de colonie, apă de lavandă, apă de parfum, apă
de toaletă, apă parfumată, aromatizanţi pentru
parfumuri, arome, batiste de unică folosinţă
impregnate cu colonie, articole de parfumerie
pe bază de cedru, baze pentru parfumuri de
flori, compuşi parfumaţi din heliotropină, creme
aromoterapeutice, creme cosmetice parfumate,
extracte de flori (parfumerie), deodorante de
corp (parfumerie), extracte de parfum, loţiuni
pentru aromoterapie, loţiuni şi creme de
corp parfumate, pentru scopuri cosmetice,
mosc natural (pentru uz cosmetic), mentă
pentru parfumerie, mosc (parfumerie), produse
de parfumerie, mosc sintetic (parfumerie),
parfumuri de uz industrial, parfumuri de uz
personal, parfumuri lichide, parfumuri naturale,
parfumuri solide, preparate parfumate, produse
de parfumerie cu vanilie, produse de parfumerie
sintetice, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, spray de corp (pentru uz cosmetic),
sfere parfumate (substanţe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanţe aromatizante pentru
parfumuri, substanţe parfumate din geraniol,
ulei de lavandă de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de trandafiri de uz cosmetic,
uleiuri naturale pentru parfumuri, şerveţele
parfumate, antiperspirante (produse de toaletă),
deodorante antiperspirante, deodorante de
uz personal, deodorante de uz personal
(parfumerie), sprayuri pentru corp, substanţe
parfumate din geraniol, ulei de lavandă de
uz cosmetic, ulei de mentă (parfumerie),
ulei de trandafiri de uz cosmetic, uleiuri
naturale pentru parfumuri, şerveţele parfumate,
antiperspirante (produse de toaletă), deodorante
antiperspirante, deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
sprayuri pentru corp.

───────

(210) M 2020 06123
(151) 31/08/2020
(732) MARIA-ISABELA BĂRCĂU, STR.

TEILOR, NR. 44B, JUD. BRASOV,
RASNOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA , STR.11 IUNIE
NR.51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

CASA DACICĂ

(531) Clasificare Viena:
25.07.02; 25.07.03; 01.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), rezervări la pensiuni, servicii de
pensiune, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06126
(151) 31/08/2020
(732) SC ENERGO CON GRUP SRL,

STR. PADURII NR. 1, BL. A1,
AP. 402, JUDEȚUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SUNPLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de odorizare a aerului,
preîncălzitoare de aer, instalaţii de filtrare a
aerului, radiatoare de încălzire centralizată,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, aparate de încălzire,
electrice, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), instalaţii pentru saună.

───────

(210) M 2020 06127
(151) 31/08/2020
(732) NUTRICOR BUSINESS SRL,

VALEA OLTULUI NR. 4, BL. M10,
AP. 17, SECTOR 6, BUCURESTI,
061972, ROMANIA

(540)

NUTRICOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.03.13; 01.15.14

(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.
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.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi 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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#ee3639), verde (HEX #48887b), gri
deschis (HEX #f7f8f6, HEX #e8e9e8),
gri închis (HEX #c9d5d9), alb
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(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AGROBION Ingrasamant
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte chimice.
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 îngăşămintelor
chimice (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.

───────

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

(540)

DIASIST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, de uz medical.

───────

(210) M 2020 06130
(151) 31/08/2020
(732) BETTERLIVING S.R.L, STR.

RAPSODIEI NR. 9, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
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)

eYES COSMETICS

(210) M 2020 06128
(151) 31/08/2020
(732) AGROBION PLUS S.R.L., 

STRADA PRINCIPALA NR. 657D, 
CAMERA1, ETAJ PARTER,
SAT BUTIMANU,JUD. DAMBOVITA,
COMUNA  BUTIMANU, 
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(210) M 2020 06129
(151) 31/08/2020
(732) NOVOLINE PHARM SRL, 

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA 
NR.1, BL. I2, SC. A, PARTER, 
AP.1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24

(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, produse de
curățat, cosmetice, farduri (articole de toaletă),
produse pentru machiaj, farduri pentru truse
de machiaj, creioane de ochi de uz cosmetic,
eye-liner (cosmetice), farduri cosmetice pentru
ochi, rimel, tuș lichid pentru ochi, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
măști cosmetice de curățare pentru față.

───────

(210) M 2020 06131
(151) 31/08/2020
(732) ADRIAN MIHAI BOTNARI,

(540)

EGOISTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

34. Arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru tutun, narghilea, ierburi pentru fumat.

───────

(210) M 2020 06132
(151) 31/08/2020
(732) CLAUDIU-FLORIN ASIMIONESEI,

STR. MUNTENIMII NR. 2, BL. 591.
TR.2, ET. 4, AP. 14, JUD. IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

BUNĂ ZIUA CLUJ BZC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.03; 29.01.14

(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 (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, 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 curidicata.

STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII 
NR.64, BL. 34A, SC. F, ET. 10, 
AP.261, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(591)   Culori revendicate: roșu (Hex #fd0101),
alb, negru, gri
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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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și

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 06133
(151) 31/08/2020
(732) RORA CONSING SRL, STR. GARII

NR. 6, JUD. BRASOV, RASNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KEMTEK K-SEPT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, dezinfectanți de uz medical,
produse dezinfectante de uz menajer.

───────

(210) M 2020 06134
(151) 01/09/2020
(732) HERA VASILE-SEBASTIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CELLA DELAVRANCEA
NR. 13, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

ANDROCENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.01.03; 26.11.01

(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

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 SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, 
SC. A, APT.19, SECTOR 1 , 
BUCURESTI, 010497,  ROMANIA
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jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, cămăși cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
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 (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), 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, 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
(lenjerie de corp), 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), seturide 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, pantaloni de
trening, 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
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sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
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, șepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: 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), bodyuri (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 mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față ,
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, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
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de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație de
piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, rochii pentru gravide,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, șaluri de ocazie, sarafane, sarafane
(rochii), seturi de bluză și jachetă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
slipuri de baie, smochinguri, șaluri și eșarfe
de cap, șalvari, șorturi, șorturi de baie, șorturi
pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte), șosete,
șosete cu deget, șosete cu talpă, șosete care
absorb transpirația, șosete bde 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, pantaloni de trening, treninguri
pentru sport, treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținute de seară, ținută stil
casual, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri de
tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru fotbal,
tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci, tunici,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), uniforme,
uniforme profesionale, veste, veste de piele,
veste matlasate, papuci de baie, sandale de 
baie,  balerini (încălțăminte de damă), balerini 
(încălțăminte), bascheți,  cizme,  cizme  cu 
șireturi,  cizme  de damă,  cizme  de  iarnă, 
cizme  de  ploaie, cizme  impermeabile, 
espadrile,  galoși,  ghete, ghete  pentru 
bebeluși,  ghete  pentru  munte, ghete  sport, 
încălțăminte  (cu  excepția  articolelor de 
încălțăminte  ortopedice),  încălțăminte cu 
închidere  cu  arici,  încălțăminte  de lucru, 
încălțăminte de plajă, încălțăminte de plajă și 
sandale,  încălțăminte  de fotbal,  mocasini, 
încălțăminte  de  stradă, încălțăminte 
impermeabilă,  încălțăminte  pentru apă, 
încălțăminte  pentru  bărbați,  încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate,  pantofi  de  alergat,  pantofi  de  pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
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, șepci cu cozoroc, șepci (articole de
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îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────

(540)

WINE BUILDING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.14; 26.13.25; 29.01.13

clase:
33. Vin.
41. Servicii de divertisment, planificare de
petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstrații), furnizarea facilităților de recreere,
organizarea și susținerea de seminarii, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii oferite de bar.

───────

(210) M 2020 06136
(151) 31/08/2020
(732) CEZ VANZARE SA, CALEA

SEVERINULUI NR. 97, ETAJ 1,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200769,
DOLJ, ROMANIA

(540)

PROMISIUNE PENTRU VIITOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Energie electrică.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
39. Distribuire de electricitate în locuințe,
distribuire de energie pentru încălzirea și răcirea
clădirilor.
40. Producerea energiei.
41. Educație, divertisment și activități sportive.

───────

(210) M 2020 06137
(151) 31/08/2020
(732) LIDLE COM SRL, STR. DRUMUL

LUNCA JARISTEI NR. 12-14,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

LIDLE COM

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 01.15.05;
29.01.13

clase:

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

(210) M 2020 06135
(151) 31/08/2020
(732) TUDOREL PILAF, 

STR. LACUL URSULUI NR. 2, 
BL. P1, SC.2, ET.1, AP. 15, 
JUD.ILFOV, OTOPENI,ILFOV, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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11. Hidranți pentru incendiu, hidranți pentru
alimentare cu apă, hidranți.
17. Articole și materiale (izolante) rezistente la
foc și pentru prevenirea incendiilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
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, 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.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, servicii de
torcretat, servicii de reîncărcare a stingătoarelor
de incendii, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, întreținerea și repararea sistemelor
de detectare a incendiilor, întreținere și reparații
de sisteme de alarmă de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, întreținere și reparații
de sisteme de evacuare în caz de incendiu,
instalare de protecție împotriva incendiilor
industriale.
42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor.
45. Servicii de stingerea incendiilor, consultanță
în materie de prevenire a incendiilor, furnizare
de informații privind închirierea detectoarelor de
incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, închiriere
de extinctoare, furnizare de informații privind
închirierea de extinctoare.

───────

(210) M 2020 06138
(151) 31/08/2020
(732) GRUMA, S.A.B. DE C.V., RIO DE

LA PLATA #407 OTE. COLONIA
DE VALLE, SAN PEDRO PLAZA,
GARCIA N. L., 66220, MEXIC

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

MISSION

9. Detectoare de incendiu, senzori de incendiu,
pompe de incendiu, avertizoare de incendiu,
alarme de incendiu, alarme anti-incendiu
electrice, aparate de control contra incendiului,
echipamente pentru stingerea automată a
incendiilor, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, echipament de siguranță
pentru stingerea incendiilor din păduri, alarme
acționate de fum, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme pentru gaze naturale,
alarme electrice împotriva fumului, alarme de
siguranță, alarme de siguranță (altele decât
pentru vehicule), alarme electrice, alarme pentru
siguranță personală, pompe de stingere a
incendiilor, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de stropire pentru protecția împotriva
incendiilor, furtun de stingere a incendiilor,
autopompe pentru incendii, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, încălțăminte de protecție contra
accidentelor, iradierii și incendiilor, 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 de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, încălțăminte
de protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, ecrane faciale de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, tub (din pânză
sau metalic) de evacuare în caz de incendiu,
scări de salvare folosite în caz de incendiu
(echipament de siguranță), sisteme de stropire
pentru protecție contra incendiilor, incaltaminte
de  protectie  impotriva  incendiilor,  aparate 
de protecție  împotriva  incendiilor,  scări  de 
incendiu, aparate pentru  detectarea incendiilor, 
extinctoare.
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(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, sosuri pentru gustări, incluzând
sos de guacamole, sos de smântână, sos de
brânză (cremă), sos de fasole, fasole cu salsa,
jalapenos (procesat).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, gheaţă, tortilla, wrap-
uri, pâine aplatizată, pâine tip pită, chapatti
(pâine), roti (pâine), piadina (lipie italiană),
cochilii (coji) de taco, tostada (lipie), gorditas
(pâine), aluat de pizza şi cruste, chips-uri de
tortilla, snack-uri pe bază de porumb, gustări
pe bază de grâu, salsa, condimente (sosuri)
incluzând condimente de taco, sos pentru
taco, sos de brânză, kit-uri pentru mâncare
mexicană, incluzând kit-uri pentru taco, kit-uri
pentru burrito, kit-uri pentru fajita care pot include
orice sortiment de tortilla, lipie, condiment, sosuri
de brânză, salsa, mix-uri de tortilla, mix-uri de
tamale (colţunaşi), aluat din făină de mălai, mălai
deshidratat, mălai grişat, mălai, mâncare de
porumb, mămăligă, făină.

───────

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

(540)

OptGroup

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.02; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, managementul activităților comerciale,
informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizare de informații cu caracter
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de

(210) M 2020 06142
(151) 31/08/2020
(732) OPTGROUP SRL, 

COMUNA CHINTENI, NR. 778A, 
CAMERA 1,JUDEŢUL CLUJ, 
SAT CHINTENI, CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone 2394 C), albastru închis
(Pantone 2945 C)
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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.
36. Servicii ale agențiilor imobiliare, servicii
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, afaceri imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de consultanță privind bunuri imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
gestionarea portofoliilor de proprietăţi, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, managementul
proprietăților imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți

imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, administrare de proprietăți
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construirea de zone rezidențiale,
construcție de clădiri, construcții rutiere,
construire de drumuri, construcții de șosele,
construcții de străzi, construcție de poduri,
construire de structuri subterane, construcție
de lucrări rurale, construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construcția de fundații pentru drumuri,
construcții civile privind irigațiile, construire
de sisteme de drenaj, construcții de diguri
sparge-val, construcții de inginerie civilă pentru
prevenirea inundării terenului din cauza viiturilor,
construcții de inginerie civilă referitoare la
prevenirea inundării clădirilor prin revărsarea
apei, construcții de fortificații de râuri și diguri,
construcții și demolări de clădiri, lucrări de
construcție, lucrări de construcții de inginerie
civilă, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, lucrări de terasamente,
reparații de construcții, demolări de construcții,
amenajare de terenuri (construcţii), nivelarea
terenurilor pentru construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), realizarea de acoperiri rutiere,
informații în materie de construcții, furnizare
de informații privind construire, reparare și
întreținere de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de management
în construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de execuţie lucrări de
infrastructură, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, consultanță
în domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
servicii de consultanţă cu privire la costurile
construcţiilor.
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39. Servicii de transport rutier de mărfuri,
transport rutier de mărfuri, în special transporturi
de materiale de construcţii, logistică de transport,
livrare pe cale rutieră de mărfuri, de materiale
de construcție, furnizare de informații referitoare
la transportul rutier de mărfuri, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier de
mărfuri, închiriere de mijloace de transport rutier
de mărfuri, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
în special materiale de construcţii nemetalice.
42. Servicii de consultanţă tehnică, servicii
de consultanță tehnică privind ingineria
structurală, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de inginerie de
consultanţă tehnică structurală, în domeniul
geotehnologiilor (inginerie geotehnică, geo-
ambientală şi geo-hidrologică), consiliere în
domeniul proiectării clădirilor, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
mediului înconjurător, servicii de proiectare
în ingineria civilă, proiecte de construcţie,
proiectare de sisteme de construcții, elaborare
de planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, dezvoltare de proiecte
de construcții, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de planificare în
inginerie civilă, planificare pentru construcții
de proprietăți, proiecte tehnice, studii de
amplasament, de fezabilitate şi prefezabilitate,
consultanţă în domeniul ingineriei, verificări,
expertizări, studii de teren, teste, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
de lucrări de inginerie pentru prevenirea
inundațiilor, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării clădirilor în caz
de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz
de viituri, efectuare de studii de proiecte
tehnice, estimarea devizelor în construcții,
verificarea și managementul planificării în
domeniul construcțiilor, elaborare de specificații
în construcții, servicii de management al
proiectelor de inginerie, servicii de proiectare
lucrări de infrastructură.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii de restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turişti, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante, servire de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
baruri, servicii ale barurilor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licenţă, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de

localuri pentru clienţi, în domeniul mâncărurilor
şi al băuturilor, servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de informaţii referitoare
la baruri, cazare temporară, servicii de case de
vacanţă, servicii oferite de tabere de vacanţă
(cazare), hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, furnizare de cazare
temporară în case de vacanţă, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanţă,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanţă.

───────

(210) M 2020 06149
(151) 31/08/2020
(732) MEGA CONSTRUCT METAL SRL,

STR. ION GHICA 240A, JUDETUL
DÂMBOVIȚA, RACARI, 137385,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

NEWMIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.05

clase:
3. Produse 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.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06150
(151) 01/09/2020
(732) ADRIAN STOICA, STR. GRIGORE

MANOLESCU NR. 10-14, ET. 4,
AP. B4.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

AROGANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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 (îmbrăcăminte), 
confecții  (îmbrăcăminte), 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, 
costumedin  piele,  costume  dintr-o  singură
piesă,  costume informale  (casual),  costume 
pentru bărbați, cravate,  curele  (accesorii 
vestimentare), cureledin piele (îmbrăcăminte),
egări  (pantaloni), eșarfe,  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, jachetedin denim, jachete 

(591) Culori revendicate: galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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  (lenjerie  de  corp), 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 fărămâneci, 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, șosetecu talpă, șosete
care   absorb   transpirația,  șosete  de  lână, 
șosete impermeabile,  șosete  pentru  bărbați, 

șosete   pentru  sport,  șosete  peste  genunchi,
șosete șiciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere,  taioare,  topuri  (articole vestimentare), 
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele 
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri 
(pentru  sport),  treninguri  de  nailon  și 
bumbac,  tricotaje (îmbrăcăminte),  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, 
vestematlasate, papuci de baie, sandale de 
baie, balerini  (încălțăminte  de  damă),  balerini 
(încălțăminte), bascheți, cizme, cizme cușireturi,
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
coperirea  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,
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fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării clopot,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de 
plajă, pălării de ploaie, pălării desoare, pălării  in
blană,  pălării  din  lână,  pălării  mici,  pălării 
pentru femei, pălărioare de soare,  sepci  cu 
cozoroc,  șepci (articole  de  îmbrăcăminte), 
turbane, viziere (șepci),  șepci  sportive, șepci 
și căciuli pentrusport.
35. 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), baie(halate de
 -),  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, 
bluzescurte, 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),  bodyuri  (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,
costumedin piele, costume dintr-o singură piesă,
costume informale  (casual),  costume  pentru 
bărbați, cravate, îmbrăcămintepentru bărbați, 
femei  și  copii,  îmbrăcăminte pentru  femei, 
impermeabile,  jachete,  jachete care  sunt 
articole  de  îmbrăcăminte  sport,  jachete 
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă, 
jachete  de  seară,  îmbrăcăminte  pentru  fete, 
îmbrăcăminte  pentru  gravide,  îmbrăcăminte 
pentru  nou  născuți,  îmbrăcăminte  țesută,
îmrăcăminte  cu  protecția  contra  vântului, 
jachete  (îmbrăcăminte),  jachete  de trening, 
jachete din bumbac, jachete din denim, jachete
din  polar,  jachete  din  tricot, jachete  groase, 
jachete impermeabile, jachete lungi, jachete 
pentru bărbați,  jachete  pentru  femei,  jachete 
scurte,  groase,  de  iarnă,  jachete, mantouri, 
pantaloni  și  veste  pentru  femei  și bărbați, 
jachete  sport,  jeanși  denim,  lenjerie  de corp, 
lenjerie  de  corp  termică,  lenjerie  de  damă, 
lenjerie  intimă  de  damă, lenjerie  intimă  pentru 
bărbați,  lenjerie  intimă  pentru  modelarea 
corpului,  maiouri, maiouri  cu  mânecă  lungă, 
maiouri   sportive, mantii de blană,   manșete
(îmbrăcăminte),  mănuși  de  iarnă,  mănuși  fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști 
pentru  dormit,  măști  pentru  ochi, neglijeuri, 
paltoane,  pantalonași  pentru  bebeluși, 
pantalonași tiviți cu volănașe,pantaloni bufanți 
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni 
colanți,    pantaloni    colanți     pentru     gravide,
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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 fărăbretele, sutiene și brasiere,
taioare, topuri (articole vestimentare), topuri
(cămăși  fără  mâneci),  topuri  cu  spatele  gol, 
trenciuri, pantaloni de trening, 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 cuînchidere  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, 
articolecu 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 căciulipentru sport.
37. Demolări  de  construcții,  managementul 
proiectelor  de  construcție  pe șantier, 
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților 
generali  în  domeniul construcțiilor  (servicii  de 
construcții),  servicii  consultative  privind 
construcția  de  lucrări publice,  servicii 
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative  în  domeniul  construcției  clădirilor, 
servicii    de    consiliere    privind    amenajarea
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───────

(540)

SANELLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 29.01.13

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și

clădirilor,  servicii  de  construcții,  servicii  de 
construcții civile,servicii de construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe,  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 laconstrucții, servicii de 
management  în  construcții, supravegherea 
construcţiei  de  clădiri,  izolarea  clădirilor, 
reparaţii şi întreţinere imobile rezidenţiale,
instalaţii şi mentenanţă pentru instalaţii.
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.
43. Servicii de baruri, servicii de bufete cu
autoservire, servicii de ceainării, furnizare de
alimente  și  băuturi  dintr-o  rulotă  mobilă, 
furnizare de alimente și băuturi pentruoaspeți,
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 constândîn furnizarea de 
băuturi,  servicii  contractuale  de  alimentație, 
servicii debaruri de sucuri de fructe, servicii de
bufet  pentru  barurile  de  cocteiluri,  servicii  de 
restaurante  private  în  cluburi,  servicii de 
mâncare  la  pachet,  servicii  de  mâncaruri  și 
băuturi  la  pachet,  servicii  de  organizare  de 
banchete  (mâncare și  băutură),  servicii  de 
ospitalitate  (alimente  și băuturi),  servicii  de 
preparare  a  alimentelor,  servicii  de restaurant
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 dealimente  și  băuturi  
în restaurante   și baruri, sevicii de baruri care 
servesc bere.

(210) M 2020 06151
(151) 31/08/2020
(732) TERAPLAST SA, 

DN 15A (REGHIN-BISTRIŢA), 
KM. 45+500,
COMUNA ŞIEU-MĂGHERUŞ,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD,
SAT SĂRĂŢEL, 427301, 
BISTRIȚA  NĂSĂUD, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (RGB
200030030, RGB 240030030), gri
(RGB 077077077)
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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, biocide.

───────

(210) M 2020 06153
(151) 31/08/2020
(732) NOVARTIS AG , XX, BASEL (CH),

CH-4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.A.I.CUZA

NR.52-54, SECTOR1, BUCUREŞTI,
011056, BU, ROMANIA

(540)

FINTIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2020 06155
(151) 01/09/2020
(732) ALEXANDRU BOGDAN

COVASNEANU, SAT COMARNA
NR. 234, JUD. IAȘI, COMARNA,
IAȘI, ROMANIA
TUDOR ȘTEFAN BATOG, SAT
VALEA URSULUI NR. 7, JUD.
IAȘI, COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ABSTRACT 2
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2347

C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole pentru
acoperirea capului.
44. Saloane de coafură, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, frizerii pentru bărbați, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, ondularea părului, saloane de
coafură, refacerea părului, servicii consultative
privind îngrijirea părului, servicii de bărbierie,
servicii de coafare a părului, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor pentru
bărbați, servicii de coafor pentru copii, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de împletire a părului, servicii de îndreptat
părul, servicii de ondulare a părului, servicii
de permanent pentru păr, servicii de salon
de coafor pentru femei, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de vopsit de șuvițe de păr, servicii de vopsit
sprâncenele, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii pentru vopsirea
părului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
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pentru îngrijirea pielii capului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
spălarea părului cu șampon, servicii de tratament
pentru păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru păr.

───────

(210) M 2020 06157
(151) 01/09/2020
(732) S.C. PROTECT KRONOS IMPEX

S.R.L., INTRAREA RUGULET NR.
1-3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Made by Angels

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 06159
(151) 01/09/2020
(732) ILIANA-LOREDANA ȘPAK-

(540)

la Papanul
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 02.09.12; 09.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

BOLDICI, 
STR. RÎULUI NR.231A,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, 
DOLJ,  ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, 
STR. POLONĂNR. 115, BL. 15, 
AP.19, SECTOR 1,  BUCUREŞTI, 
010497, ROMANIA

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 saual 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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de  restaurant  și  bistro,  servicii  de  catering, 
servicii oferite de baruri, cafenele,snack-bar-uri.
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(210) M 2020 06160
(151) 01/09/2020
(732) GLORIA MARKET SRL, STR.

TULUC, NR.1, HALA NR.27,
BIROUL 2, SAT COSTI, COMUNA
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Mai putin la casa,
mai mult acasa!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate pentru albit și alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare și şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate cosmetice, loțiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
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 și articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, piepteni și bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, articole
de curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și de
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, pește, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

ADRIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
brichete pentru fumatori.

───────

(210) M 2020 06161
(151) 01/09/2020
(732) ADRIA BROKER SRL, 

STR. ROMANA BL. 29B, 
SC. B, ET.2, AP.7, 
JUDEŢ TELEORMAN,
ZIMNICEA, TELEORMAN,
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
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(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IBUGESIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate medicale şi farmaceutice pentru
ameliorarea durerii cauzate de diverse afecţiuni,
cum ar fi durerea de cap, durerea dentară,
crampele menstruale, durerile musculare sau
artrita, pentru a reduce febra şi pentru a ameliora
durerile minore şi durerile cauzate de răceala
obişnuită sau gripa.

───────

(210) M 2020 06166
(151) 01/09/2020
(732) ROTON SRL , STR. STIHII NR.

2A, JUD. IAŞI, IAŞI, 700083, IAȘI,
ROMANIA

(540)

LEGATII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, 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
publicitate, marketing și promovare.
38. Telecomunicatii.
41. Educație și instruire, producția filmelor
cinematografice, educație, divertisment și sport.

───────

(540)

ODATA PENTRU TOTDEAUNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, 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
publicitate, marketing și promovare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație și instruire, producția filmelor
cinematografice, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 06164
(151) 01/09/2020
(732) CIPLA LIMITED, 

CIPLA HOUSE,PENINSULA 
BUSINESS PARK,GANPATRAO 
KADAM MARG,LOWER PAREL 
400 013(MAHARASHTRA), 
MUMBAI, INDIA

(210) M 2020 06168
(151) 01/09/2020
(732) ROTON SRL, 

STR. STIHII NR. 2A, JUD. IAŞI, 
IAŞI, 700083, IAȘI,ROMANIA

25. Articole de îmbrăcăminte, articole  de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
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(210) M 2020 06169
(151) 01/09/2020
(732) VIBOAL FINDEX HOLDING SRL,

INTR. PINULUI NR. 25, CAM. 2,
BL. 7, ET. 1, AP. 9, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Viboal FindEx

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

educative, software pentru jocuri, software de
comunicaţii, software video interactiv, software
de calculator, suporturi magnetice pentru
software, software de reprezentare tabelară,
software pentru comprimarea datelor, software
de realitate virtuală, software de calculator
pentru codificare, software de grafică pe
calculator, software de prelucrare a datelor,
software înregistrat pentru computere, software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (API), software
pentru îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea
de text, sunet, grafice, imagine, fixe şi animate,
software de asistență, software pentru asistent
virtual.
35. Consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind achizițiile comerciale, consultanță
în domeniul auditului, consultanță privind
managementul comercial, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță în organizarea
întreprinderilor, consultanță privind eficiența
afacerilor, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță pentru management
corporativ, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță în marketing comercial, consultanță
profesională în afaceri, consultanță în domeniul
achizițiilor comerciale, servicii de consultanță
în recrutare, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță privind vânzarea de
firme, consultanță în materie de personal,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță în materie de management,
consultanță în afaceri privind fuziunile de
firme, consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță în
domeniul contabilității fiscale, consultanță privind
cercetarea în afaceri, consultanță în domeniul
cercetării pieței, consultanță pentru dezvoltarea
imaginii corporative, consultanță profesională
privind administrarea personalului, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în managementul

clase:
9. Software pentru efectuarea de tranzacții
online, software pentru integrarea de publicitate
online pe site-uri web, aplicaţii mobile,
descărcabile, aplicaţii software, aplicaţii pentru
circuite specifice integrate, descărcabile,
aplicaţii software pentru telefoanele mobile,
descărcabile, aplicaţii software de calculator,
descărcabile, aplicaţii software descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicaţii software
pentru televizoare, aplicaţii de servicii de cloud
computing, aplicaţii de servicii de reţele sociale
prin internet, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, comparatoare,
computere tip notebook, drivere pentru software,
instrucţiuni de operare şi utilizare stocate în
format digital pentru calculatoare şi software
de calculator, descărcabile, îndeosebi pe
dischete sau cd-rom-uri ori alte suporturi
electronice, suporturi optice de date, pachete
de software de calculator (programe), platforme
magnetice pentru software înregistrate sau
descărcabile, programe înregistrare operate pe
computere, programe pentru computer (software
descărcabil), publicaţii electronice descărcabile,
programe de operare a computerului
înregistrate, software (programe), softuri

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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și organizarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind planificarea afacerilor,
servicii de consultanță privind planificarea
comercială, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, servicii de consultanță
privind gestiunea comercială, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, servicii de consultanță privind
comerțul internațional, consultanță privind
pregătirea statisticilor de afaceri, servicii
de consultanță privind strategiile comerciale,
consultanță în domeniul strategiilor de
afaceri, consultanță privind constituirea și
derularea afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, servicii de consultanță
în legătură cu achizițiile, servicii de consultanță
în achiziții de întreprinderi, servicii de consultanță
privind studiul de piață, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, asistență,
consiliere și consultanță privind analiza
comercială, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, consultanță profesională
cu privire la administrarea afacerilor, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, consultanță pentru
întreprinderi în materie de fuziuni, consultanță
în afaceri în materie de fuziuni de întreprinderi,
servicii de consultanță privind promovarea de
vânzări, consultanță în materie de eficiență a 
afacerilor,consultanță cu privire la evaluări ale 
afacerilor, consultanță  în  materie  de 
relocalizare  afirmelor, servicii de consultanță în
afaceri  privind insolvabilitatea,  consultanță 
privind  organizarea și  gestiunea  unei 
întreprinderi comerciale,  servicii de consultanță
(comercială)  privind operațiunile  de  franciză, 
servicii  de  cercetare și  consultanță  în 
domeniul  afacerilor,  servicii de  asistență  și 
consultanță  în  managementul afacerilor, 
servicii  de  consultanță  și  consiliere  în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri privind performanțele întreprinderilor,
informare și consultanță cu privire la comerțul
exterior, servicii de consultanță (comercială)
privind  deschiderea  de  francize,  servicii  de 
consultanță  în  domeniul  segmentărilor  de
piață, servicii de consultanță în domeniul

marketingului pe internet, consultanță în
planificarea afacerilor și în continuitatea
afacerilor, consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare, consultanță
organizațională pentru programe de loialitate
pentru clienți, servicii de consultanță și
de management al afacerilor, consultanță
profesională cu privire la deschiderea
unei afaceri, consultanță privind conducerea
întreprinderilor în system de franciză,
consultanță profesională, investigații sau
informații în domeniul afacerilor, servicii de
consultanță și asistență în domeniul strategiei
comerciale, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, servicii de consultanță
în materie de management al afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
industrial inclusiv analize cost-beneficiu, servicii
de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, servicii de consultanță comercială
în materie de lichidări comerciale, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și informare cu privire la
contabilitate, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță fiscală și asistență la
întocmirea declarațiilor fiscale, consultanță în
administrarea afacerilor cu privire la aspecte
legate producție, managementul afacerilor și
consultanță în materie de organizare a
întreprinderii, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor în domeniul tehnologiei
informațiilor, servicii de consultanță pentru
pregătirea și realizarea de tranzacții comerciale,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de consultanță în
materie  de  organizare  și  management  al 
afacerilor,  servicii  de  consultanță privind 
achiziționarea  de  produse  în  numele unor 
firme,  servicii  de  publicitate  și  promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, servicii de
consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
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de consultanță în afaceri privind implementarea
de sisteme de management al calității, servicii
de consultanță pentru firme cu privire la
planificarea și recuperarea în caz de dezastru,
servicii de expertize în domeniul eficienței
comerciale, servicii de expertize în domeniul
eficienței economice, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, consiliere
(contabilitate) fiscală, consultanță (contabilitate)
fiscală, consultanță fiscală (contabilitate),
consiliere contabilă în domeniul fiscal, servicii
de depunere a declarațiilor fiscale, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
consultații în legătură cu întocmirea de declarații
fiscale, audit contabil, audit financiar, auditare
afaceri, contabilitate și audit financiar, servicii de
evaluare comparativă, evaluarea comparativă
(evaluarea practicilor de organizare a afacerilor),
evaluarea oportunităților de afaceri, servicii de
evaluare a costurilor, evaluare de oportunități de
afaceri, publicare de materiale publicitare online,
oferte pentru licitații online în numele terților,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, realizare de sondaje online de cercetare
în domeniul administrării afacerilor, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, întocmire de documente
referitoare la impozitare, servicii pentru
promovarea exporturilor, servicii ale agențiilor
de export, servicii de import și export, asistență
privind managementul afacerilor, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
administrarea afacerilor, asistență în conducerea
afacerilor, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în domeniul
administrării afacerilor, asistență în domeniul
organizării afacerilor, furnizare de asistență
în afaceri, asistență și consultanță privind
organizarea comercială, asistență și consultanță
privind managementul afacerilor, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), furnizare de asistență în
managementul afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță financiară și
consultanță în domeniul asigurărilor, consultanță
privind finanțele întreprinderilor, servicii de
consultanță fiduciară, consultanță referitoare
la credit, consultanță în domeniul asigurărilor,

consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii de
consultanță financiară, consultanță financiară
privind lichidările, consultanță privind investițiile
rezidențiale, consultanță privind activitatea
bancară, consultanță financiară privind
împrumuturile, analiză și consultanță financiară,
consultanță financiară în sectorul energetic,
consultanță privind investiția de capital,
consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
servicii de consultanță privind acțiunile,
consultanță privind finanțarea proiectelor
energetice, consultanță și informații privind
asigurările, consultanță privind fondurile de
investiții, consultanță în materie de pensii,
consultanță privind acordarea de împrumuturi,
servicii computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), schimb de valută și consultanță,
servicii de consultanță privind reasigurările,
consultanță privind subscrierea de asigurări,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
consultan ță privind strategiile financiare, servicii
de consultanță referitoare la credit, servicii
de consultanță privind finanțele personale,
servicii de consultanță privind fondurile
mutuale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de consultanță fiscal ă
(nu contabilitate), servicii de informare și
consultanță financiară, servicii de consiliere și
consultanță financiară, consultanță financiară
privind serviciile de credite, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
servicii actuariale consultative și de consultanță,
consultanță privind asistența financiară pentru
educație, servicii de consultanță referitoare la
asigurări, consultanță în materie de investiții de
capital, servicii de consultanță privind investițiile
în produse, servicii fiduciare și de consultanță
în investiții, servicii de consultanță privind
contractele la termen, servicii de consultanță
în materie de datorii, informații și consultanță
în materie de asigurări, servicii de consultanță
financiară și de investiții, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii de
consultanță și de informații financiare, servicii de
consultanță referitoare la administrarea banilor,
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consultanță financiară privind cumpărarea și
vânzarea de afaceri, servicii de consultanță
privind fondurile comune de plasament,
servicii de consultanță în materie imobiliară
pentru corporații, servicii consultative și de
consultanță privind investițiile bancare, servicii
de consultanță financiară privind investițiile în
infrastructură, servicii de asigurări personale
privind furnizarea de consultanță juridică,
servicii de consultanță în materie de titluri de
valoare, solicitare de informații și consultanță
în materie de credite, servicii de consultanță și
informații despre curtaj în asigurări, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări de vehicule,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări de
viață, servicii de informații și consultanță în
domeniul asigurărilor și finanțelor, consultanță
pentru clienți cu privire la organizarea
recuperării de creanțe, acordare de consultanță
(financiară) experților care evaluează cererile
de despăgubiri, consultanță financiară privind
efectuarea de operațiuni de plată fără numerar,
furnizare de informații, consultanță și consigliere
în domeniul evaluărilor financiare, furnizare de
informații, consultanță și consigliere în domeniul
investițiilor bancare, servicii de consultanță
privind finanțarea lucrărilor civile și a proiectelor
de infrastructură, transfer monetar, transferuri
de fonduri, servicii de transfer monetar, transfer
electronic de fonduri, transfer computerizat de
fonduri, organizare de transferuri monetare,
înregistrarea transferului de acțiuni, gestiunea
valorilor mobiliare transferabile, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani,
înregistrare de transfer de acțiuni, schimb valutar
și transfer monetar, servicii automate de transfer
de fonduri, achiziție și transfer de creanțe
monetare, înregistrarea transferului de titluri
de valoare, transfer electronic de fonduri prin
intermediul telecomunicațiilor, servicii de transfer
de bani la nivel național, servicii de inițiere
de transfer electronic de acțiuni, administrarea
portofoliilor de titluri de valoare transferabile,
servicii bancare privind transferul electronic
de fonduri, servicii de transfer de fonduri de
credit, servicii de transfer și tranzacționare
a fondurilor de investiții, servicii bancare
referitoare la transferul de fonduri din conturi,
servicii de informare referitoare la transferul
automat de fonduri, servicii de investiții cu
privire la titluri de valoare transferabile, expertize
fiscale, expertize și evaluări fiscale, expertize în
scopuri de asigurare, estimări fiscale, estimări
fiscale, consiliere fiscală (nu contabilitate),
planificare fiscală (nu contabilitate), consiliere
financiară privind planificarea fiscală, consultații
în domeniul estimărilor fiscale, consultații în

domeniul evaluărilor fiscale, servicii în materie
fiscală (nu contabilitate), planificare financiară în
materie de obligații fiscale, servicii de evaluare
de proprietăți în scop fiscal, evaluare financiară,
evaluarea proprietăților, evaluarea pierderilor,
servicii de evaluare, evaluarea capitalului
societății, evaluarea activelor financiare, servicii
de evaluare financiară, evaluare și analiză
financiară, evaluare financiară în scopul
asigurării, agenții de evaluare a creditelor,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
servicii de evaluarea garanțiilor financiare,
servicii de evaluare a riscului financiar, evaluare
de mărfuri și de încărcături, servicii de evaluare
a riscurilor de investiții, investiții bancare, servicii
bancare personale, servicii bancare automate,
servicii bancare de investiții, servicii bancare de
investiție, servicii bancare prin internet, servicii
bancare pentru particulari, servicii bancare
și financiare, furnizare de informații privind
prețurile obligațiunilor, furnizare de informații
privind indicele de prețuri, fonduri mutuale,
gestiunea fondurilor, administrarea fondurilor,
investirea fondurilor, avansare de fonduri,
acordare de fonduri, garantare de fonduri,
gestiunea fondurilor financiare, gestiunea
fondurilor întreprinderilor, investiții în fonduri
internaționale, investiții de fonduri mutuale,
brokeraj de fonduri mutuale, gestionare de
fonduri speculative, managementul financiar
al fondurilor, monitorizarea fondurilor de
investiții, administrarea fondurilor de investiții,
gestiunea fondurilor de capital, gestiunea
fondurilor de investiții, investiții de fonduri
pentru terți, coordonarea afacerilor financiare
online, servicii bancare comerciale online,
furnizare de informații online privind conturile
de investiții, informații online despre bursa
de valori oferite dintr-o bază de date
electronică sau pe internet, furnizare de
informații online despre asigurări, oferite dintr-
o bază de date electronică sau pe internet,
furnizare de informații online despre reasigurări,
oferite dintr-o bază de date electronică sau
pe internet, furnizare de informații online
despre bursa de valori, dintr-o bază de date
electronica sau pe internet, servicii de informare
în domeniul finanțelor, furnizate online prin
intermediul unei baze de date computerizate
sau prin internet, consiliere financiară privind
impozitarea, consiliere referitoare la impozitul
pe venit, servicii de consigliere financiară
privind impozitele, servicii de procesare a plății
impozitelor, consiliere (financiară) în materie de
impozit pe venit, restructurarea datoriilor, servicii
de gestionare a titlurilor de valoare în raport cu
restructurarea de capital, factoring pentru export,
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asistență financiară, servicii de consultanță
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri.
41. Servicii de consultanță în domeniul
cursurilor de instruire, servicii de consultanță
cu privire la pregătirea în domeniul afacerilor
(instruire), servicii de consultanță cu privire
la analiza cerințelor de instruire, pregătire
în domeniul fiscalității (instruire), publicare
de jurnale, publicare de recenzii, publicare
de documente, publicare de cărți, publicare
de reviste, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, publicare de cărți instructive,
publicare de material didactice, publicare
de lucrări științifice, publicare multimedia a
revistelor, publicare și editare de cărți, publicare
de materiale educative tipărite, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, cursuri de pregătire în materie de
legislație, instruire profesională, educație și
instruire, furnizarea de instruire online, oferte
de cursuri de instruire, transfer de know-how
(instruire), servicii de instruire în domeniul
finanțelor, servicii de instruire legate de afaceri,
servicii de instruire în domeniul afacerilor,
desfășurare de seminarii de instruire pentru
clienți, servicii de instruire în abilități de
comunicare, servicii de instruire în domeniul
managementului afacerilor, servicii de instruire
pentru comercianți cu amănuntul, instruire în
domeniul furnizării de servicii juridice, pregătire
în domeniul bancar (intruire), furnizarea de
tutoriale online, furnizare de seminare online
de formare, furnizare de informații și știri
online în domeniul formării profesionale, servicii
educațíonale care oferă instruire în materie de
impozitare a proprietății, servicii educaționale
care oferă ateliere de lucru în domeniul
impozitării proprietății.
45. Consultanță în materie de litigii, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
transfer de proprietăți (servicii juridice), servicii
de consultanță juridică în domeniul fiscal,
auditare a conformității de reglementare,
asistență juridică la întocmirea contractelor.

───────

(540)

KANGLE eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Ochelari (optică).
───────

(210) M 2020 06171
(151) 01/09/2020
(732) ARENA GROUP SA, STR. ŞTEFAN

MIHĂILEANU NR. 31, ET. 1, AP. 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 024022,
ROMANIA

(540)

ASCARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, medicamente pentru boli
cardiovasculare utilizate în tratamentul
hipertensiunii.

───────

(210) M 2020 06170
(151) 01/09/2020
(732) ACC OCULAR LENS SRL, 

STR. GHEORGHE LAZAR NR. 2,
JUDEȚUL SATU-MARE, 
SATU-MARE, SATU MARE, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06172
(151) 03/09/2020
(732) TRANSILVANIA CLASS SA,

STR. CIUCAȘ NR. 9, BIROUL 3,
JUDETUL BRASOV, ZĂRNEȘTI,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA MTD
HOTEL-RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.01.05;
29.01.07

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

43. Servicii de cazare temporară, 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,
furnizare de cazare temporară, rezervări la
restaurant, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
decorare de alimente, decorare de torturi,
bufete cu autoservire, servicii de bufet salate,
servicii de baruri, servicii de baruri de cocteiluri,
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, servicii de 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 mâncăruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete
(mâncare și băutură), servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, 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 în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice,
sevicii de baruri care servesc bere, snack-baruri,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații de odihnă temporare
pentru pasageri, servicii de închiriere de camere
(cazare temporară), închiriere de camere ca
locuință temporară, închiriere temporară de
camere, închiriere de pavilioane (spații), servicii
de cazare pentru vacanțe, organizare de cazare
temporară, organizare și furnizare de cazare
temporară, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de adăpost de urgență (locuri de cazare
temporară), servicii de agenție de închiriere
de locuri de cazare (time-share), servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de schimb de locuri de cazare (time-
share), închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de spații pentru festivități și spații
temporare de birouri și reuniuni, servicii oferite
de hotel și restaurant.

───────

(591) Culori revendicate: maro (HEX 
#8e6c46,HEX #674f33, HEX #836b4f, 
HEX#9e865a, HEX #7c6146, HEX 
#95784e,HEX #82765c, HEX #d6b28e)
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(210) M 2020 06174
(151) 01/09/2020
(732) SC URSPACK SRL, STR. 22

DECEMBRIE NR. 10, SAT
BOSANCI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA BOSANCI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

URS PACK GO GREEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 05.01.01; 03.01.14; 03.01.24;
26.05.15; 29.01.12

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, panouri
publicitare din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, cutii din
hârtie sau carton, carton, suporturi de pahare
din hârtie, pungi conice din hârtie, steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, saci de gunoi
din hârtie sau plastic, şerveţele din hârtie,
etichete din hârtie sau carton, materiale din
hârtie sau carton pentru ambalare (amortizare,
umplutură), materiale de căptuşire din hârtie sau
carton/umplutură din hârtie sau carton, hârtie,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, prosoape din hârtie.
21. Cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii pentru pâine, șervete de bucătărie,

pahare din hârtie sau plastic, farfurii de unică
folosinţă, pahare de băut, pahare (recipiente),
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, cutii pentru gustări, căni, farfurii
din hârtie, farfurioare, boluri pentru supă,
farfurii pentru masă, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, recipiente
termoizolante pentru alimente.

───────

(540)

Imunozym

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

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

5. Suplimente alimentare, de uz medical.
───────

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

(540)

TAMINO FORTE
BY MEDICINAS

(591) Culori revendicate: galben
(HEX#f7dd6c), verde închis

(210) M 2020 06176
(151) 01/09/2020
(732) MARINELA IVANESCU, 

STR. STEAUA ROȘIE NR. 31F, 
BL. F, AP.4, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV,ROMANIA

(210) M 2020 06177
(151) 01/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, I

STR. RODIE NR. 37, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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(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,
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.

───────

(210) M 2020 06178
(151) 01/09/2020
(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)

IMUNE 369 BY MEDICINAS
(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,
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.

───────

(210) M 2020 06179
(151) 01/09/2020
(732) MARIUS-ADRIAN ILIESCU,

(540)

tessuto. EXPLORE
UNIQUENESS

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 011146

STR. BUCURESTI NR. 64, 
BLOCD.15, AP. 71, JUD. CLUJ , 
CLUJNAPOCA, CLUJ, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.17; 27.05.25

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

18. Pungi din piele, pentru ambalat, umbrele,
bagaje, seturi de voiaj nedotate, genţi de
voiaj, valize, curele din piele, curele pentru
umăr din piele, bretele din piele pentru
umăr, ghiozdane, rucsacuri, poșete, portofele,
geamantane, centuri de piele, port chei, serviete,
etuiuri pentru cărţile de vizită, cutii şi tocuri din
piele sau carton imitaţie de piele, toate acestea
pictate manual.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, toate acestea pictate manual.
21. Vase din ceramică, ghivece din ceramică,
vaze de flori, recipiente, boluri, toate acestea
pictate manual, articole de porțelan pentru uz
decorativ, articole de sticlărie, obiecte de artă din
porțelan, pamânt ars sau sticlă, artă murală din
ceramică în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă
murală din porțelan în 3D, artă murală din sticlă
în 3D, artă murală din teracotă în 3D, bibelouri de
porțelan, obiecte decorative (artistice) din sticlă,
opere de artă din sticlă, ornamente de ceramică,
pitici de grădină din ceramică, sticlă pictată,
decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni de
perete din porțelan, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, glastre pentru plante,
vase din lut, vaze din sticlă, toate acestea pictate
manual.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
cravate, papioane, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, toate acestea pictate manual.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți din piele, poșete
din piele, serviete, valize, portofele, portmonee
și diferite accesorii din piele, umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
obiecte de mobilier din lemn și articole de
decorațiuni interioare, servicii de vânzare cu
amănuntul în magazine specializate în legătură
cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine
specializate în legătură cu genți din piele,
poșete din piele, serviete, valize, portofele,
portmonee și diferite accesorii din piele, umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine
specializate în legătură cu obiecte de mobilier
din lemn și articole de decorațiuni interioare,

prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.
37. Servicii de pictură personalizată pentru
articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de pictură
persoanlizată pentru obiecte de mobilier, servicii
de pictură personalizată pentru obiecte de decor
și recipiente din ceramică, lut, teracotă, porțelan,
sticlă, metal, lemn, piatră, textile.
42. Servicii de artă grafică și design, servicii
de amenajări interioare pentru clădiri, creare
de design de produse de consum, creare
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole care
servesc la acoperirea capului, decorațiuni
interioare, design de accesorii de modă, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, design de
bijuterii, design de ambalaje, design de articole
de porțelan, design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, design
de mobilier, design de broșuri, design de cărți
de vizită, design de produs, design vestimentar
pentru terți, design vizual, design și dezvoltare
de produs, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare.

───────
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(540)

CODRU IMPERIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.01.04

clase:
32. Bere.

───────

(540)

LAVMAR

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

(210) M 2020 06181
(151) 02/09/2020
(732) PROFI ROM FOOD SRL, 

CALEA SEVER BOCU NR.31, 
JUD TIMIS,TIMISOARA, 
TIMISOARA, TIMIȘ,ROMANIA

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

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

(210) M 2020 06182
(151) 02/09/2020
(732) POL ELECTRO FONDA, 

STR. MĂRĂȘEȘTI NR. 79, 
JUDEȚULTELEORMAN, 
ROȘIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online 
în  legătură  cu:  apă  florală  (parfumerie),
aromatizanți  (uleiuri  esențiale),  esență  de 
badian,  uleiuri  esențiale  de  cedru,  esențe
eterice,  esențe  și  uleiuri  eterice,  ulei  de 
iasomie,  ulei  de  lavandă,  preparate pentru 

3. Apă florală (parfumerie), aromatizanți (uleiuri
esențiale),  esență  de  badian,  uleiuri  esențiale 
de  cedru,  esențe  eterice,  esențe  și uleiuri 
eterice,  ulei  de  iasomie,  ulei  de  lavandă,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, ulei brut din mentă,
ulei de amla de uz cosmetic, ulei de arbore de
ceai,  ulei  de  cocos  de  uz  cosmetic,  ulei  de 
migdale, ulei depin, ulei de ricin de uz cosmetic,
ulei de trandafiri, uleiuri esențiale aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
distilate pentru îngrijirea frumuseții, uleiuri
esențiale  amestecate,  uleiuri  esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale de lemn de santal,
uleiuri  esențiale  de  lămâie,  uleiuri  esențiale 
naturale,  uleiuri  esențiale  pentru aromoterapie, 
uleiuri  esențiale  pentru  calmarea  nervilor, 
uleiuri  esențiale  pentru  uz casnic,  uleiuri 
esențiale  pentru  uz  personal,  uleiuri  esențiale 
sub formă de emulsie, uleiuri  esențiale utilizate 
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale  vegetale,  uleiuri  eterice,  uleiuri
naturale de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale,
uleiuri  parfumate,  uleiuri  parfumate  care 
eliberează  arome  sub  acțiunea  căldurii,
uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice,  uleiuri  pentru  parfumuri  și esențe, 
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale).
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───────

(540)

OaieNOT?

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

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

aromoterapie,  produse  de  parfumerie,  uleiuri 
esențiale, ulei brut din mentă,ulei de amla de uz
cosmetic, ulei de arbore de ceai, ulei de cocos 
de uz cosmetic,ulei de migdale, ulei de pin, ulei
de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri, uleiuri
esențiale aromatice, uleiuri de aromoterapie (de
uz  cosmetic),  uleiuri  distilate  pentru  îngrijirea
frumuseții,  uleiuri  esențiale  amestecate,  uleiuri 
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn 
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri 
esențiale naturale,  uleiuri  esențiale  pentru 
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru calmarea
nervilor,  uleiuri  esențiale  pentru  uz  casnic, 
uleiuri  esențiale  pentru  uz  personal, uleiuri 
esențiale  sub  formă  de  emulsie,  uleiuri 
esențiale  utilizate  la  fabricarea  produselor
parfumate,  uleiuri  esențiale  vegetale,  uleiuri 
eterice, uleiuri naturale de uzcosmetic, uleiuri 
nemedicinale,  uleiuri  parfumate,  uleiuri 
parfumate care eliberează arome sub acțiunea 
căldurii,  uleiuri  parfumate pentru  fabricarea de 
preparate cosmetice, uleiuri pentru parfumuri 
și  esențe,  uleiuri  pentru  îngrijirea  pielii 
(nemedicinale).

(210) M 2020 06183
(151) 02/09/2020
(732) PROFI ROM FOOD SRL, 

CALEA SEVER BOCU NR.31, 
JUD TIMIS,TIMISOARA, 
TIMISOARA, TIMIȘ,  ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
361C)

29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe  de  mare,  nu  vii,  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 deiaurturi, 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
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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 
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 congelateconstând 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,  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 tartinabilepe 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, 
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───────

(210) M 2020 06185
(151) 02/09/2020
(732) SOCIETATEA SANABLUE SRL,

STR. NANTERRE NR. 2, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, esenţe şi
extracte alcoolice, vinuri, vinuri fortificate, cidru
alcoolic, spirtoase (băuturi), lichioruri, esenţe
alcoolice, extracte din fructe alcoolice, bitter.
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, serviciile vor 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, servicii de unităţi
cazare, servicii de servire a băuturilor alcoolice
şi mâncărurilor către populaţie, servicii de
pensiune, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de cafenea, servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii de casă de vacanţă.

───────

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  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, budinci.
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, smoothies, băuturi din
legume  şi  sucuri  din  legume,  băuturi 
energizante,  băuturi  izotonice, cidru 
nealcoolic,  siropuri  şi  alte  preparate
nonalcoolice 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  preamestecate,  altele  decât 
pe bază de bere, cocktail-urialcoolice, hidromel 
(mied), alcool din orez, rom, esenţe alcoolice, 
extracte alcoolice,  preparate  alcoolice  pentru 
fabricarea băuturilor.

BANUL CRAIOVEI
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(210) M 2020 06186
(151) 02/09/2020
(732) COSMIN CÂMPEAN,

STR.SEPTIMUS SEVERUS
NR.16,BLOC 1, EATS 3, AP 11,
JUDEŢ ALBA, ALBA IULIA, 510129,
ALBA, ROMANIA

(540)

Tradition Tm Tradition
Und Markt ESTD 2017

(531) Clasificare Viena:
07.01.09; 07.01.25; 07.01.12; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 06187
(151) 02/09/2020
(732) RAPSODIA LEMNULUI SRL,

(540)

PUPĂZAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Grătare mari pentru gătit în aer liber.
20. Mobilier din lemn, obiecte de artă din lemn,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
de grădină din lemn, mobilier în miniatură
confecționat din lemn.
21. Tocătoare din lemn pentru bucătărie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate

40. Tăierea și prelucrarea lemnului.

───────

(591) Culori revendicate: vişiniu, gri, maro,
galben auriu

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de asistență și informare în organizarea afacerii
și gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență
în  afaceri,  management  și  servicii 
administrative.

43. Servicii de cazare temporară, 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.

INTRAREA ROZMARIN NR. 4, 
JUDEŢ ILFOV,  DOMNEŞTI,
077090, ILFOV,  ROMANIA

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

41. Organizare   de   evenimente    pentru
divertisment.

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,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, informaţii grafice şi audiovizuale cu
scop comercial sau de afaceri prin intermediul
reţelelor de calculator şi globale, regruparea în
avantajul terților a grătarelor mari pentru gătit
în aer liber, mobilierului din lemn, obiectelor de
artă din lemn, mobilierului casnic confecționat
din lemn, mobilierului de grădină din lemn,
mobilierului în miniatură confecționat din lemn,
tocătoarelor din lemn pentru bucătărie (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, servicii de marketing.
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(210) M 2020 06189
(151) 02/09/2020
(732) EmergoPharm Sp. z.o.o. Sp.k.,

UL.JÓZEFA PITSUDSKIEGO 11,
05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA,
POLSKA, POLONIA

(540)

DeVit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente nutritive, suplimente alimentare
de uz medical.

───────

(210) M 2020 06190
(151) 02/09/2020
(732) RALUCA-DANA DONCIU, STR.

DR. VICTOR BABEȘ NR. 34H,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430092, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

kiddy hop

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 05.05.20; 27.05.01

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încălţăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, 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 materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instalaţii sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalaţii sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de

(740) CIPI ALEXANDER ȘTEFAN POPA,
STR. BIBESCU VODĂ NR. 2, 
BL.P5, SC. 2, AP 25, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curăţenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curăţare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genţi de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosinţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale.

───────

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

(540)

CARAMEL AURIU
BILLIONAIRE

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

30. Înghețată, înghețată pe bază de apă,
înghețate de fructe pe bază de apă, desert
congelat similar serbetului, făcut din apă,
îndulcitori și sirop de fructe sau alte arome (water
ice), produse de cofetărie înghețate.

───────

(210) M 2020 06193
(151) 02/09/2020
(732) CLAUDIU-FLORIN ASIMIONESEI,

STR. MUNTENIMII NR. 2, BL. 591,
TR2, ET. 4, AP. 14, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

BUNĂ ZIUA VASLUI
WWW.BZV.RO BZV

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.02; 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(210) M 2020 06191
(151) 02/09/2020
(732) Unilever IP Holdings B.V., 

WEENA 455, 3013 AL 
ROTTERDAM,TARILE DE JOS

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
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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 06194
(151) 02/09/2020
(732) SC NAIVE COMMUNITY SRL, BD.

I.C. BRATIANU NR. 36, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naive

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

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

clase:
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de catering, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 06195
(151) 02/09/2020
(732) BOGDAN

(540)

Jagua TATU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 27.05.17;
24.17.02

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

44. Servicii frumuseţe pentru oameni.
───────

industrială și proiectare industrială, servicii de
 control  al calității  și  de  autentificare,  crearea  și 

dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de 
calculator.

SURUGIU, BD. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 4, BL. 12A,
AP. 70, SECTOR 4,  BUCUREŞTI,
030606, ROMANIA
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(210) M 2020 06197
(151) 02/09/2020
(732) S.C. CENTURY TRADE S.R.L.,

BLD. INDEPENDENŢEI NR. 13B,
BL. AC2. SC. A, ET. 3, AP. 12,
JUDEŢ PRAHOVA, LOC. PLOPENI,
PLOPENI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

IMPERIAL STONE

(531) Clasificare Viena:
05.03.20; 01.01.05; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

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

21. Tigăi, tigăi neelectrice, tigăi cu mâner, tigăi
întinse pentru gătit, capace pentru tigăi de prăjit,
oale și tigăi pentru gătit (non-electrice), oale de
gătit, ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor.

───────

(210) M 2020 06198
(151) 02/09/2020
(732) ASOCIATIA MOTORUN INEU,

STR. ION CREANGA NR. 100,
JUD. ARAD, INEU, ARAD,
ROMANIA

(540)

MOTORUN INEU

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 02.09.23; 01.01.03; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

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

35. Administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare de afaceri,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive.
41. Servicii de cluburi (divertisment sau
educație), organizare de cluburi de fani
(divertisment sau educaţie), servicii de cluburi de

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., 
STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, 
BIROURIA14-A15, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP.7, 
JUD.TIMIŞ, TIMIŞOARA, ARAD, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

160

fani (divertisment sau educaţie), servicii furnizate
de cluburi sportive, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country club),
organizare de întâlniri în scopuri recreative.

───────

(540)

ZOLIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 01.03.17; 05.03.13

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

11. Aparate de iluminat și reflectoare.
───────

(210) M 2020 06203
(151) 02/09/2020
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STR. GHEORGHE LAZĂR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
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)

DULCE DE BABICIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte.
31. Fructe şi legume proaspete.

───────

(210) M 2020 06205
(151) 02/09/2020
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STR. GHEORGHE LAZĂR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IUTE DE BABICIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte.
31. Fructe și legume proaspete.

───────

(210) M 2020 06201
(151) 02/09/2020
(732) JUST BRANDS SRL, 

SAT PADURENI, JUD. IASI, 
COMUNAGRAJDURI, 707219, 
IAȘI,ROMANIA (740) TURTOI INTELLECTUAL

PROPERTY FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENŢEI NR. 3, 
BL. 17,SC. 1, ET. 3, AP. 7, 
SECTOR 4,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06207
(151) 02/09/2020
(732) SC PICCOLO MONDO TRADING

SRL, INTRAREA SERDARULUI
NR. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Piccolo mondo HOTEL &
RESTAURANT SINCE 1993

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 26.04.03; 27.05.01; 29.01.12

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,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate pentru copt și 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
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, preparate din zahăr pentru cofetărie,
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 brute și neprocesate,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri pentru
animale, produse alimentare și hrană pentru
animale, ciuperci proaspete, plante, copaci
și produse forestiere brute și 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 băuturilor, 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 bază
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 de fructe,
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, băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi spirtoase, cocteiluri
alcoolice.
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 lapte, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne
și produse din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu insecte și larve preparate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu ouă și produse din ouă, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu supe și baze de supă, extracte
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu uleiuri și grăsimi, servicii
de  vânzare  cu  amănuntul  și  cu  ridicata  în 
legătură cu jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste 
de fructe și legume, servicii de vânzare cu 
amănuntul și  cu  ridicata  în  legătură  cu 
dulcețuri,  servicii de vânzare cu amănuntul 
și  cu  ridicata  în legătură  cu  gemuri,  servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  și  cu  ridicata  în 
legătură  cu  gemuri din  fructe,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul și  cu  ridicata  în 
legătură  cu  carne,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  și  cu  ridicata  în  legătură cu 
alimente gătite, constând în totalitate sau în 
cea mai mare parte din carne, servicii  de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
alimente refrigerate constând în principal din
pește, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu feluri de mâncare preparate din
carne, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu mâncăruri gătite
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constând în principal din pește, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu mâncăruri gătite constând în principal din
legume, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
mâncăruri cu legume, congelate rapid, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu omlete, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu pește gătit și
congelat, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu salate aperitiv, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu salate de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu salate
de cartofi, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu salate preparate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu supă groasă, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu supă
gata-preparată, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu supe, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sare, mirodenii, arome
și condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aluaturi și amestecuri
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu alimente cu paste
la conservă, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu aperitive (tartine),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu biscuiți crackers cu aromă de
legume, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu biscuiți cu aromă
de plante, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu biscuiți crocanți din
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu chipsuri de orez, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu chipsuri de porumb, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu chipsuri
de creveți, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu clătite, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu chipsuri
tortilla, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu chipsuri taco, servicii de

vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu floricele de porumb, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata înlegătură cu
covrigei, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata  în  legătură  cu  gustări  alimentare  cu 
cereale cu gust de brânză, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  și  cu  ridicata în  legătură  cu 
fulgi,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  și  cu 
ridicata  în  legătură  cu  frigănele, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  și  cu  ridicata în 
legătură  cu  gustări  preparate  conținând  în
principal cereale expandate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu înveliș pentru
sandvișuri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lipii cu pui, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu lasagna, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu hot-dog
(sandvișuri), servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu hamburgeri în
pâine, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu hamburgeri introduși în
chifle, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu hamburgeri (sandvișuri),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu gustări sărate pe bază de
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu gustări sărate pe bază
de porumb, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu
carne, pește sau legume, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
mâncăruri care includ paste, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu pateuri
cu cârnați, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu paste făinoase
umplute, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu plăcinte cu carne,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu plăcinte, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu pizza,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu plăcinte cu legume, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de patiserie conținând legume și
pește, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de patiserie aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
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cu produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu pufuleți de brânză,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse snacks preparate pe bază
de porumb, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sandvișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu spaghetti și chiftele, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu snack-
uri preparate din făină de cartofi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu sushi, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vafe congelate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu batoane de cereale și batoane
energizante, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu alimente care conțin
cacao ca ingredient principal, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu biscuiți
crackers, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu biscuiți sărați, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu brioșe cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cozonaci, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cornuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu clătite americane, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu deserturi
cu musli, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu deserturi cremă instant,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu creme
pe bază de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu drajeuri
dulci (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu deserturi
preparate (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu dulciuri înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe trase în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fulgi
de patiserie de unt de arahide, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe de pădure învelite în ciocolată, servicii

de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe oleaginoase trase în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu înghețate și dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu gheață pentru produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu jeleuri de fructe
(cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
pâine, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie care conțin
gem, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie care
conțin jeleu, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse decofetărie
congelate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie
dulci aromate, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie
și înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu spume, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu specialități de patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu animale vii, organisme pentru
reproducere, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu culturi agricole și
de acvacultură, produse horticole și forestiere,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu momeală, nu artificială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu paturi și culcușuri pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse alimentare și hrană pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu ciuperci, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu plante, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu copaci și produse
forestiere, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu flori, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
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în legătură cu fructe proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu amestecuri de fructe (proaspete), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aranjamente de fructe proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu bere și produse de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu ape,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu băuturi carbogazoase aromatizate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu sucuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cidru, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cocteiluri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice pre-
amestecate, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu băuturi spirtoase,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu mezeluri.
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, 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 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,
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 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, 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.

───────
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(540)

Pachețel de la Ana și Cornel!

(531) Clasificare Viena:
04.05.02; 27.05.01; 29.01.15

(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.
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 06208
(151) 02/09/2020
(732) ANA SI CORNEL SRL, 

STR. BARIERA AMARU NR. 1, 
JUDEȚULPRAHOVA, MIZIL, 
105800,PRAHOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA 13SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1, BIROUL1.02, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,050726, ROMANIA

carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu supe și baze de supă, extracte
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de  vânzare  cu amănuntul în  legătură  cu
mâncăruri preparateconstând în principal din
carne,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul  în 
legătură  cu  mâncăruri preparate  pe  bază  de 
carne,  servicii  de  vânzare cu  ridicata  în 
legătură cu carne și produsedin carne, servicii
de vânzare cu ridicata înlegătură cu uleiuri și
grăsimi  comestibile,  servicii de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură cu supe și baze de supă,
extracte  din  carne,  servicii de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  produse lactate  și 
înlocuitori,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură cu pește, fructe de mare și moluște, 
nu  vii,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata în 
legătură cu ouă și produse din ouă, serviciide
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mâncăruri preparate pe bază de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri și grăsimi comestibile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu supe și baze
de supă, extracte din carne, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  produse 
lactate și  înlocuitori,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  pește, 
fructe de mare și  moluște, nu vii,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
ouă și produse din ouă, servicii de vânzare 
cu amănuntul online în legătură cu intestine 
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii 
de vânzare cuamănuntul online în legătură cu 
fructe,  ciuperci, legume,  nuci  și  leguminoase 
prelucrate,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu mâncăruri  preparate 
constând  în  principal  din carne,  servicii  de 

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

(591) Culori revendicate: galben, negru, roşu,
alb, gri deschis
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───────

(210) M 2020 06209
(151) 02/09/2020
(732) OANA-FLORENTINA

(540)

OAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.11; 29.01.02

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06210
(151) 02/09/2020
(732) GAMA MOB IMPEX SRL,

(540)

GAMA MOB IMPEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. MobiIier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Servicii de comerţ cu mobilă şi accesoriile
acesteia.

───────

(740) ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018

(540)

DHQ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse 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.

vânzare  cu  amănuntul  online în legătură cu 
mâncăruri preparate pe bază decarne.

TOMOIOAGA, 
BD. MATEIBASARAB NR. 14, 
BL. B4, SC. B,ET. 3, AP. 7, 
JUDEŢUL IALOMIŢA,TANDAREI, 
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUALPROPRIETATE 
INTELECTUALAALECU BOGDAN, 
STR. LUCREŢIUPĂTRĂŞCANU NR. 2, 
SC. B, AP. 2,JUDEŢUL BACĂU, 
BACĂU, 600018,BACĂU, ROMANIA

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

ŞOSEAUA DE CENTURĂ NR.55, 
JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUALPROPRIETATE 
INTELECTUALAALECU BOGDAN, 
STR. LUCREŢIUPĂTRĂŞCANU NR. 2, 
SC. B, AP. 2,  JUDEŢUL BACĂU, 
BACĂU, 600018,  BACĂU, ROMANIA

(210) M 2020 06214
(151) 02/09/2020
(732) CRISTIAN SANDU, 

STR. PRINCIPALĂ NR. 181, JUD.
GIURGIU, DĂRĂȘTI-VLAȘCA,
GIURGIU, 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.
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).

───────

(540)

ALCHEMY SOPHISTICATED
APPAREL FOR MEN

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

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

9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea

sunetului, imaginilor sau datelor, mecanisme
pentru aparate cu preplată, dispozitive de
calculat, ochelari de soare, huse pentru
laptopuri, huse pentru tablete, huse pentru
telefoane inteligente, huse (adaptate) pentru
calculatoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, bijuterii, coliere (bijuterii),
bijuterii prețioase, bijuterii emailate, bijuterii
personale, bijuterii fantezie, medalioane
(bijuterii), lanțuri (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele
şi parasolare, blană semiprelucrată, blană
artificială, genți din blană sintetică, genți
sportive, genți, genți boston, genți servietă, genți
impermeabile, genți casual, bagaje (genți), genți
de mână, genți diplomat, genți din piele, curele
din piele.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, confecții
(îmbrăcăminte), lenjerie intimă, jachete de blană,
pălării din blană, căciuli de blană artificială, haine
și jachete de blană, articole de îmbrăcăminte
confecționate din blană, mănuși, inclusiv cele
din piele sau blană, pălării, pantofi de stradă,
pantofi de sport, pantofi de pânză, pantofi fără
șireturi, pantofi de ocazie, pantofi de alergat,
curele (accesorii vestimentare).
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2020 06216
(151) 02/09/2020
(732) ANDRA GABRIELA PUICEA, 

STR. MAREȘAL AVERESCU 
NR. 54,  JUD. MEHEDINȚI, 
DROBETA-TURNU SEVERIN, 
MEHEDINȚI, ROMANIA
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(540)

Delcaffe

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 05.03.13; 29.01.12

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

3. Produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice.

───────

(210) M 2020 06221
(151) 07/09/2020
(732) FLORISOL PRODUCT SRL,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 8,
JUDEŢUL BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Florisol

(531) Clasificare Viena:
05.05.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.13

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

1. Îngrășăminte și produse chimice pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, aditivi
pentru soluri, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
aditivi pentru însilozare (conservanți), agenți
chimici tensioactivi pentru utilizare în
horticultură, agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, agenți nutritivi pentru
flori, agenți nutritivi pentru plante, agenți
pentru ameliorarea solului (cu excepția
celor pentru sterilizare), amestecuri de
pământ pentru horticultură, cărbune de
lemn folosit pentru îmbunătățirea solului,
cărbune de lemn folosit în domeniul
horticulturii, compost de câmp (îngrășământ),
compost în formă solidă, compoziții
pentru îngrășăminte, compuși pentrughivece,
conservanți pentru plante, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, fertilizante complexe,
fertilizanți pentru pământ, fosfați (îngrășăminte),
îngrășăminte, îngrășământ pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășăminte multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,

(210) M 2020 06217
(151) 03/09/2020
(732) DEL CAFFE SRL, 

BD EROILOR NR. 130 
(FOSTA SOS.STEFANESTI), 
BIROUL NR. 12,ETAJ 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 011146

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis

(591) Culori revendicate: galben, verde,
portocaliu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

170

îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru uz casnic, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
materiale pentru îmbunătățirea solului,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și
pășuni, îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea
peluzelor, pământ de ghiveci ecologic,
preparate pentru hrănirea plantelor, preparate
pentru protejarea plantelor contra agenților
patogeni, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, preparate pentru îmbunătățirea solului,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru reglarea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru reglarea
creșterii produselor horticole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru stimularea creșterii
produselor de grădină, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru stimularea creșterii
produselor horticole, preparate pentru întărirea
plantelor, produse minerale folosite la creșterea
plantelor, produse pentru conservarea florilor,
produse pentru îmbunătățirea solului introduse
înainte de însămânțare (altele decât cele pentru
sterilizare), sol pentru plante, preparate pentru
îmbunătățirea solurilor, stimulatori de creștere
(alții decât cei de uz medical sau veterinar),
săruri (îngrășăminte), strat superior de sol,
substanțe de pregătire a solului, substanțe
pentru reglarea creșterii plantelor, substanțe
pentru stimularea creșterii plantelor, substanțe
pentru stabilizarea solului, substanțe pentru
îmbunătățirea solului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata şi servicii de vânzare
online în legătură cu: îngrășăminte și produse
chimice pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, aditivi pentru soluri, aditivi pentru
soluri (fertilizanți), aditivi pentru însilozare
(conservanți), agenți chimici tensioactivi pentru
utilizare în horticultură, agenți naturali și
sintetici pentru creșterea plantelor, agenți
nutritivi pentru flori, agenți nutritivi pentru
plante, agenți pentru ameliorarea solului (cu
excepția celor pentru sterilizare), amestecuri
de pământ pentru horticultură, cărbune de
lemn folosit pentru îmbunătățirea solului,
cărbune de lemn folosit în domeniul
horticulturii, compost de câmp (îngrășământ),
compost în formă solidă, compoziții pentru
îngrășăminte, compuși pentru ghivece,
conservanți pentru plante, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, fertilizante complexe,

fertilizanți pentru pământ, fosfați (îngrășăminte),
îngrășăminte, îngrășăminte pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășăminte multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru uz casnic, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
materiale pentru îmbunătățirea solului,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și
pășuni, îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea
peluzelor, pământ de ghiveci ecologic,
preparate pentru hrănirea plantelor, preparate
pentru protejarea plantelor contra agenților
patogeni, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, preparate pentru îmbunătățirea solului,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru reglarea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătăţirea solului pentru reglarea
creșterii produselor horticole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru stimularea creșterii
produselor de grădină, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru stimularea creșterii
produselor horticole, preparate pentru întărirea
plantelor, produse minerale folosite la creșterea
plantelor, produse pentru conservarea florilor,
produse pentru îmbunătățirea solului introduse
înainte de însămânțare (altele decât cele pentru
sterilizare), sol pentru plante, preparate pentru
îmbunătățirea solurilor, stimulatori de creștere
(alții decât cei de uz medical sau veterinar),
săruri (îngrășăminte), strat superior de sol,
substanțe de pregătire a solului, substanțe
pentru reglarea creșterii plantelor, substanțe
pentru stimularea creșterii plantelor, substanțe
pentru stabilizarea solului, substanțe pentru
îmbunătățirea solului.

───────

(210) M 2020 06222
(151) 03/09/2020
(732) NEAGOE GHEORGHE-CLAUDIU,

(540)

TENDOFLEXIN CAPSULE

STR. RAULUI NR. 76, 
JUDEŢULILFOV, MĂGURELE, 
ILFOV,  ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare de uz medical
şi preparate dietetice, preparate şi articole
medicinale şi veterinare.
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni.

───────

(210) M 2020 06223
(151) 03/09/2020
(732) ALLEGRO EURO BUSINESS

SRL, BD. VOLUNTARI NR. 6D,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)

BonPom
(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.

───────

(210) M 2020 06224
(151) 03/09/2020
(732) ALLEGRO EURO BUSINESS

SRL, BD. VOLUNTARI NR. 6D,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)

DINPOM
(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.

───────

(210) M 2020 06225
(151) 04/09/2020
(732) ALIN-VIRGILIU MERER,

(540)

MERER

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.13; 26.05.01

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

STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 50B, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV,  ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 (îmbrăcăminte),
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 purtate peste 
îmbrăcăminte,  cămăși pentru  pescari,  cămăși 
purtate  sub  chimonouri (juban),  cămăși 
rezistente  la  vânt,  cămăși sport  care  absorb 
umezeala, cămăși stil sport, cămăși și furouri, 
cămăși  pentru  gravide,  cămăși pentru  costum, 
cămăși  pentru  camuflaj,  cămăși matlasate  de 
uz  sportiv,  cămăși  lungi  purtate sub 
chimonouri  (koshimaki),  cămăși  hawaiene,
cămăși din tricot, cămăși din materiale țesute,
cămăși din fibre de ramie, cămăși din catifea
reiată, cămăși de vânătoare, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, că măși de noapte
pentru femei, cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși cu mânecă scurtă, cămăși, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), 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,
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, mănușitricotate, măști pentru
dormit,  măști  pentru ochi,  neglijeuri  (lenjerie 
de corp), paltoane,pantalonași pentru bebeluși, 
pantalonași tiviți cuvolănașe, pantaloni bufanți 
până  la  genunchi, pantaloni  cargo,  pantaloni 
colanți,  pantaloni  colanți  pentru  gravide, 
pantaloni deantrenament, 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, pantalonimulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentrugravide, 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 cumânecă 
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, șosetepentru 
bărbați,  șosete  pentru  sport,  șosete peste 
genunchi,  șosete  și  ciorapi,  sutiene fără 
bretele,   sutiene   și   brasiere, taioare,     topuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

173

26. Broderie, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
capse pentru îmbrăcăminte, catarame de curea,
fermoare.
35. 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 (îmbrăcăminte),
bluze și șorturi pentru sport, bluzițe de noapte,
blănuri, blănuri (îmbrăcăminte), bluzoane, body-
uri (articole de îmbrăcăminte, bodyuri (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 purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși pentru pescari, cămăși purtate sub
chimonouri (juban), cămăși rezistente la vânt,
cămăși sport care absorb umezeala, cămăși
stil sport, cămăși și furouri, cămăși pentru
gravide, cămăși pentru costum, cămăși pentru
camuflaj, cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși
lungi purtate sub chimonouri (koshimaki), cămăși
hawaiene, cămăși din tricot, cămăși din materiale
țesute, cămăși din fibre de ramie, cămăși din
catifea reiată, cămăși de vânătoare, cămăși
de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși de
noapte pentru femei, cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși cu mânecă scurtă, cămăși, cămăși care

(articole  vestimentare),  topuri  (cămăși fără 
mâneci),  topuri  cu  spatele  gol,  trenciuri,
trening (pantaloni de), treninguri (pentru sport),
treninguri de nailon și bumbac, tricotaje
(îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară, ținută
stil casual, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri
de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru  bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei,  încălțăminte pentru copii,  încălțăminte 
pentru  femei, încălțăminte  sport  cu  talpă 
ortopedică,  pantofi cu  platformă,  pantofi  cu 
talpă  joasă,  pantofi  cu toc  înalt,  pantofi  cu 
tocuri mascate, pantofi dealergat, pantofi de 
pânză, pantofi de ocazie,pantofi de stradă, 
pantofi  din  piele,  pantofi fără  șireturi,  papuci 
de casă, papuci de casădin plastic, papuci 
din  piele,  papuci  fără călcâi,  saboți 
(încălțăminte),  sandale,  sandale bărbătești, 
sandale cu șiret  între degete, sandalede damă,
sandale  pentru  bebeluși,  sandale tip  sabot, 
sneakers  (încălțăminte),  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 
protecțiipentru 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,  cravate,  cravate   bolo,

cravate  de  mătase,  cravate  americane  stil
western cu vârfuri din metal prețios.
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se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), 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, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,

pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, papuci de casă,
papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
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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, cravate, cravate
bolo, cravate de mătase, cravate americane stil
western cu vârfuri din metal prețios, broderie,
butoni, broșe (accesorii de îmbrăcăminte), butoni
pentru guler, butoni pentru haine, capse pentru
îmbrăcăminte, catarame de curea, fermoare,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promoțional, distribuirea de
mostre de produse, organizarea de publicitate,
plasare de reclame, pregătire de publicații
publicitare, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2020 06226
(151) 03/09/2020
(732) CRISTIAN ANGHEL, STR. FRANZ

LISZT NR. 28, AP.4, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400696, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZEN HOTEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

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

(540)

Optimerix

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 26.01.05

(210) M 2020 06227
(151) 03/09/2020
(732) S.C. INSIDE ERX S.R.L., 

STR. MORII NR. 38, ET. P, AP. 1, 
JUD.BRAȘOV, BRAȘOV, 
BRAȘOV,ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, aplicații software de
calculator, descărcabile, software de gestiune
a datelor, aplicații mobile descărcabile pentru
transmiterea de date, software de calculator
pentru căutarea de date, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software de comunicare pentru telefoane
inteligente care permite clienților să acceseze
informații referitoare la farmacii, medici, clinici,
dosar medical personal, rețete medicale.
35. Ținere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal (lucrări de birou),
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii de
birou pentru regruparea electronică de date
privind farmacii, medici, clinici, dosar medical
personal, rețete medicale, prezentare de bunuri
și servicii, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
servicii de compilare de date pentru terți,
servicii de prelucrare de date, sistematizare și
management.
42. Proiectare de software pentru telefoane
inteligente, actualizare de software pentru
telefoane inteligente, software ca serviciu
(SaaS), proiectare și dezvoltare de software
pentru prelucrarea datelor, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
dezvoltare de soluții software pentru furnizorii și
utilizatorii de internet, proiectare și dezvoltare de
software de calculator.

───────

(210) M 2020 06228
(151) 03/09/2020
(732) ALLEGRO EURO BUSINESS

SRL, BD. VOLUNTARI NR. 6D,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)

Carpat
(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, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06229
(151) 03/09/2020
(732) SC CONTENDER FOR LIFE

(540)

bwell SOUL BODY MIND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.12

clase:
41. Predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, organizarea și susținerea de ateliere
(instruire), cursuri de dezvoltare personală
(instruire), consiliere de dezvoltare personală
(instruire).

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#900E04), roz (HEX #E1BEB5), gri
(HEX #4A4A4F)

SRL, 
STR. FLACARA NR. 38,
JUDETUL ILFOV, CORNETU,
ILFOV, ROMANIA

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

───────
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(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02

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

10. Mănuși chirurgicale, mănuși de uz
chirurgical, mănuși medicale din latex, mănuși
pentru uz stomatologic, mănuși de uz medical,
mănuși folosite la examinarea medicală,
mănuși de latex de uz medical, mănuși
de unică folosință de uz chirurgical, măști
medicale, măști chirurgicale, măști utilizate
de personalul medical, măști faciale de
protecție pentru uz medical, halate medicale
(pentru examinarea pacienților), halate pentru
examinarea pacienților, halate pentru izolare,
de uz medical, bonete de protecție pentru păr,
pentru medici.
21. Mănuși pentru curățare sau pentru menaj.
25. Bonete bufante pentru industria de servicii
alimentare.

───────

(210) M 2020 06231
(151) 03/09/2020
(732) MONROVIA IMPEX S.R.L, STR.

NARCISEI NR.26, CAMERA 1,
COMUNA GIROC, JUDEŢ TIMIŞ,
SAT GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

N Nora

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 24.09.05; 29.01.01; 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, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de

(210) M 2020 06230
(151) 03/09/2020
(732) CLAUDIU DUMITRU JIANU, 

STR. VICINA NR. 2, BL. 33, SC. 3, 
ET. 8,AP. 162, BUCURESTI, 
ROMANIA

medica PLUS

(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: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ficat/pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.

───────

(210) M 2020 06232
(151) 15/09/2020
(732) PROJECT MANAGEMENT

PORTFOLIO CONSULTING SRL,
BULEVARDUL REPUBLICII NR.
46, PARTER ŞI ET. 1, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100066,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

PROJECT MANAGEMENT
PORTFOLIO CONSULTING

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

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

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

───────

(210) M 2020 06233
(151) 03/09/2020
(732) OUTDOOR SPORT S.R.L., STR.

SMEUREI NR. 9, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

ENJOY THE RIDE

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(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  (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 demarketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii 
de piaţă (promovare).

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone PMS3005), albastru închis
(Pantone PMS302), gri (Pantone
PMS430)

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 decalculator.

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

(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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───────

(540)

Soko SMART KAUFEN
BUY CLEVER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12;
26.05.01

clase:
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe cu
excepţia armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOOCITZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină și preparate din cereale, covrigi, chifle
cu gaură în mijloc (bagels), biscuiţi săraţi, grisine
sărate, sticksuri sărate, covrigi săraţi, cipsuri pe

35. Regruparea în avantajul terţilor de
echipamente sportive, îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
încălțăminte pentru sport (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 
princorespondență, 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  echipamente  sportive, 
îmbrăcăminte pentru  sport,  articole  de 
îmbrăcăminte  pentru sport,  încălțăminte 
pentru  sport,  servicii  de vânzare  cu  ridicata, 
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  referitoare 
la  echipamente sportive,  îmbrăcăminte  pentru 
sport,  articole  de îmbrăcăminte  pentru  sport, 
încălțăminte  pentru sport,  informaţii  şi 
consiliere  comercială  pentru consumatori 
(consiliere  consumatori)  referitoare  la 
echipamente  sportive, îmbrăcăminte  pentru 
sport,  articole  de îmbrăcăminte  pentru  sport, 
încălțăminte  pentru sport,  publicitate, 
publicitate  online  într-o  reţea computerizată, 
servicii de informații comercialefurnizate 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.
41. Activități sportive și culturale, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive  și  de  recreere, organizare  de activități 
sportive sau competiții, pregătire cu privire la
activitățisportive, servicii de antrenament pentru
activități sportive, organizare de activități
sportive  pentru  tabere  de  vară,  tabere  de 
recreere, cursuri  în cadrul  taberelor educative,
servicii de tabere de vară(divertisment), cursuri
de instruire în tabere educative, tabere de vară 
(divertisment  și  educație),  organizare  de 
activități  educative pentru  tabere  de  vară, 
organizare  de  activități  culturale  pentru 
tabere  de  vară, organizare  de  activități  de 
divertisment  pentru tabere de vară, prestarea 
de servicii dedivertisment educativ pentru copii
în centre after-school.

(210) M 2020 06235
(151) 03/09/2020
(732) SOCOMAT TRADE SRL, 

STR. VLAICU VODĂ NR. 11, 
BL.V62, SC. 3, AP. 37, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031242, ROMANIA

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

STR STELIOU MAVROMMATI, 55,
AGIOS DOMETIOS, NICOSIA, 
2364, CIPRU

(210) M 2020 06240
(151) 03/09/2020
(732) SAVORY WORLD LTD., 
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bază de cereale, cipsuri din pâine cu gaură în
mijloc, amestec de gustări care conţin biscuiţi
sau covrigei, gustări pe bază de grâu, cereale
gata preparate pentru consum, cipsuri coapte în
cuptor sau prăjite, făcute din aluat.

───────

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

ALKA SOOCITZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină și preparate din cereale, covrigi, chifle
cu gaură în mijloc (bagels), biscuiţi săraţi, grisine
sărate, sticksuri sărate, covrigi săraţi, cipsuri pe
bază de cereale, cipsuri din pâine cu gaură în
mijloc, amestec de gustări care conţin biscuiţi
sau covrigei, gustări pe bază de grâu, cereale
gata preparate pentru consum, cipsuri coapte în
cuptor sau prăjite, făcute din aluat.

───────

(210) M 2020 06242
(151) 03/09/2020
(732) AUREL MORAR, STR. LA 2

CIOCARLIEI NR.6, BL.1, AP.12,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(540)
AURELIUS

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

32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktailuri 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,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor nonalcoolice, 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.
33. Lichior de anason, lichior de aniset, aperitive,
arak, arac, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia berii şi
ginului, băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri alcoolice,
curacao, lichioruri şi spirtoase digestive, băuturi
distilate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, hidromel-mied,
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, băuturi spirtoase, vodcă, whisky, vin.

───────

(210) M 2020 06245
(151) 03/09/2020
(732) ANDREI PAUL BINDEA, ALEE

BUJORULUI NR.1, BL.6, SC.C,
AP.2, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420131, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540543

(540)

Flori cu efect de WOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 06241
(151) 03/09/2020
(732) SAVORY WORLD LTD., 

STR.STELIOU MAVROMMATI, 55,
AGIOS DOMETIOS, NICOSIA, 
2364, CIPRU

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOC. SRL., 
STR. 9 MAI, NR. 4, SC.D, AP. 3, 
500209, BRASOV, BRASOV



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

181

26. Flori artificiale, flori de mătase, aranjamente
de flori artificiale, coroane din flori artificiale,
coroane de flori artificiale, buchete din flori
artificiale, fructe, flori și legume artificiale, flori
artificiale din materiale textile, flori artificiale
din materiale plastice, flori artificiale pentru
articole de îmbrăcăminte, arbuşti artificiali, pene
decorative (accesorii de îmbrăcăminte), panglici
decorative.
31. Flori, flori uscate, flori tăiate, flori conservate,
semințe de flori, pentru plantare, plante cu flori,
flori proaspete comestibile, bulbi de flori, buchete
din flori uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, buchete din flori naturale, ghirlande din
flori naturale, coroane de flori naturale funerare,
plante și flori naturale, ghirlande de flori naturale,
coronițe din flori uscate, buchete de flori uscate,
flori conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații florale
(uscate), aranjamente florale uscate, corsaje
din flori proaspete, aranjamente florale uscate
pentru butoniere, produse horticole brute,
produse horticole neprocesate, bulbi pentru
horticultură, semințe pentru horticultură, produse
horticole brute și neprocesate, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante verzi naturale de
uz decorativ, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de comenzi online, publicitate online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor
de flori, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, servicii oferite de florării, servicii de
aranjament floral, închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),

servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură).

───────

(210) M 2020 06251
(151) 04/09/2020
(732) IONELA-CRINA AFTIMESCU-

(540)

PICURI DE FOLK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(540)

APARTAMENT KARLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Cazare temporară.

───────

DELEANU, 
ALEEA BIZUSA NR. 6, AP. 132,
 JUD. CLUJ,CLUJ-NAPOCA, 
400429, CLUJ,ROMANIA

(210) M 2020 06255
(151) 04/09/2020
(732) ZOLTAN GURBAI, 

STR. TUDOR VLADIMIRESCU 
NR. 89, BL. R19, SC.B, AP. 113, 
JUD. BIHOR,ORADEA, BIHOR, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06256
(151) 04/09/2020
(732) J&J GROUP SRL, STR. DRUMUL

LUNCA PRIPORULUI NR. 140,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032353,
ROMANIA

(540)

TANTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.13

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

20. Panouri de afișare (mobilier), sisteme de
afișare (mobilier), panouri din lemn pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), articole
pentru afișarea prețului la punctele de
vânzare, realizate din materiale plastice,
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din plastic
pentru afișare publicitară (neluminoase), panouri
de expunere portabile pentru afișare (mobilier),
panouri de afișare a publicității (mobilier),
panouri pentru afișarea materialelor grafice
(mobilier), rame pentru panouri de afișare, plăci
mobile de afișare (mobilier), ecrane (mobilier)
pentru afișare, panouri de afișare publicitare
(mobilier), tablouri de afișare (mobilier).
35. Publicitate și marketing, producție de
materiale publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), producție de
material publicitar vizual.

───────

(210) M 2020 06257
(151) 04/09/2020
(732) DEJA VU FACILITY SERVICES

SRL, STR. TRILULUI NR. 65,
ET. 2, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

sweetopia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 03.07.24; 29.01.13

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

30. Torturi, prăjituri, șerbeturi (înghețată),
înghețată, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, batoane de înghețată, înghețată din lapte,
torturi de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată pe bază de iaurt (predomină
înghețată), prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, dulciuri de
înghețată de iaurt, produse de înghețată, pe
bază de soia, înghețată care nu e preparată din
produse lactate, preparate pe bază de cacao,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), aluaturi împletite
prăjite, amestecuri de ciocolată caldă, arahide
crocante (produse de cofetărie), 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, ciocolată cu alcool,
ciocolată aerată, ciocolată cu lichior, ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate, deserturi pe bază de ciocolată,

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 296 C), albastru deschis
(Pantone 2756 C), galben (Pantone
7751 C)

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
114C), roșu (Pantone 710C), albastru
(Pantone 534C)
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deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați, halva,
iepurași de ciocolată, lapte de pasăre (deserturi),
pateuri cu ciocolată, prăjituri pavlova preparate
cu alune, 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 pe bază
de ciocolată, rulouri cu scorțișoară (produse de
cofetărie), specialități de patiserie, spume de
ciocolată, spume de desert (dulciuri), sufleuri ca
desert, tablete (dulciuri), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, vată de zahăr, biscotti (biscuiți),
chou à la crèm (prăjituri), biscuiți micșți, pateuri
(patiserie), pateuri de foietaj, baclava, batoane
de prăjitură, biscuiți conținând ingrediente cu
aromă de ciocolată, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum uman,
biscuiți dulci pentru consum uman, biscuiți pentru
consum uman, preparați din cereale, biscuiți sub
formă de rulouri, biscuiți înveliți în ciocolată,
brioșe (muffins), chifle cu cremă, 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, gogoși cu
gaură în mijloc, gustări de tip tort de fructe,
madlene, plăcinte cu afine, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pui, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură
din ciocolată neagră preparată din chec de
ciocolată, prăjitură pentru micul dejun, prăjitură
învelită în ciocolată, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, clătite, creme de zahăr ars,
cremșnituri, ecleruri, mieji de nucă și alți mieji
trași în zahăr caramelizat, napolitane, napolitane
învelite în ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată, pișcoturi, plăcinte, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu căpșuni, pricomigdale (patiserie), produse de
patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie din foietaj care conțin șuncă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, prăjituri mici cu ciocolată,

prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
profiteroluri, savarine, tarte (prăjituri), tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
tort cu caramel, torturi vegane, turtă dulce, vafe
din ciocolată, bomboane cu cacao, bomboanele
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
batoane învelite în ciocolată, batoane dulci,
batoane dulci cu susan, batoane de nuga cu
nuci pecan, batoane de ciocolată, batoane
de ciocolată cu lapte, acadele, caramele tari
învelite în zahăr, ciocolate cu umplutură de
bezea, ciocolată sub formă de praline, ciocolată
umplută, dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri de casă, fondante, fondante de
ciocolată, produse de cofetărie sub formă de
tablete, produse de cofetărie din fructe, praline
umplute cu lichid, praline de ciocolată.

───────
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(540)

POEMA culoare romantic
expresivitate sarm ideal
confort life style feminin

stil culoare calitate model
frumusete chic boem

(531) Clasificare Viena:
27.05.13; 27.05.17; 27.05.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte și pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte de stradă, jachete și sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii de seară,
costume de baie, mănuși, fuste.
35. Publicitate, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de comerț cu amănuntul
pentru următoarele produse: articole de
îmbrăcăminte, articole de încălţăminte și pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte de stradă,
jachete și sacouri, salopete, pantaloni, bluze,
rochii de seară, costume de baie, mănuși, fuste.

───────

(210) M 2020 06259
(151) 04/09/2020
(732) ROXANA ANDREEA BONDEI,

(540)

ARTS & TARTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), budincă, torturi.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 06260
(151) 04/09/2020
(732) AGENTIA ECONOMICA ROMANA

AGEROM SRL, CALEA EROILOR
NR.6, BIROUL NR.1, JUD. GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

AGEROM JUDEȚUL
GORJ ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.05.01; 25.01.05;
29.01.14

(210) M 2020 06258
(151) 04/09/2020
(732) FABIO COMPROD SRL, 

STR. BARIERA VALCII NR. 337G, 
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA

ALEEA PLATANULUI NR. 2, 
BL.A29, ET. 7, AP. 24, SC. 1, 
SECTOR5, BUCURESTI, 
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Tipărituri, ziare cotidiene, reviste, alte
publicații tipărite.
35. Publicitate, servicii editoriale și redacționale
pentru scopuri publicitare.

───────

(210) M 2020 06261
(151) 04/09/2020
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

NESCAFÉ CAPPUCCINO
RICH & FOAMY

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

30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente şi băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente şi băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).

───────

(210) M 2020 06262
(151) 04/09/2020
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

(540)
NESCAFÉ LATTE
MILKY & FOAMY

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

30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente şi băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente şi băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).

───────

(540)

JJ DISPLAYS

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.02; 29.01.12

clase:
20. Panouri de afișare (mobilier), tablouri de
afișare (mobilier), sisteme de afișare (mobilier),
panouri de afișare publicitare, ecrane (mobilier)
pentru afișare, plăci mobile de afișare, rame
pentru panouri de afișare, panouri pentru
afișarea materialelor grafice (mobilier), panouri
de afișare a publicității (mobilier), panouri de
expunere portabile pentru afișare (mobilier),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din plastic
pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
panouri din lemn pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), articole pentru afișarea prețului
la punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice.
35. Producție de materiale publicitare,
publicitate și marketing, producție de material
publicitar vizual, închiriere de panouri de afișare
(panouri publicitare).

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru, violet

NESTLÉ SA, 
1800, VEVEY,ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, 
STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(210) M 2020 06263
(151) 04/09/2020
(732) J&J GROUP SRL, 

LUNCA PRIPORULUI NR. 140,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032353,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06264
(151) 04/09/2020
(732) PETRU-EMANUEL ASURDOAIE-

(540)

ROCK STAR MUSIC SCHOOL

(531) Clasificare Viena:
02.01.09; 26.13.01; 01.01.02; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.15

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

41. Servicii oferite de o școală muzicală, cursuri
de muzică, divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, reprezentații de muzică
live, organizare de divertisment muzical, servicii
de festivaluri muzicale, reprezentații muzicale
în direct, producție de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, regizare
de spectacole muzicale, servicii de educație
muzicală, organizare de evenimente muzicale,
organizare de concursuri muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, interpretare de muzică
și canto, servicii de divertisment muzical animat,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de instruire în domeniul muzical.

───────

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PROCRAFT industrial

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, scule cu acționare
mecanică, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare, aparate de sudură
cu arc electric, maşini electrice de sudat,
malaxoare de beton, vibratoare (mașini) de
uz general, dispozitive pentru încălzit apa
(componente ale mașinilor), maşini suflante,
maşini de tuns gazon, lanțuri de elevatoare
(organe de mașini), generatoare de electricitate,
diagrame pentru pompe, instrumente (unelte)
acționate electric, unelte (organe de mașini),
unelte de mână acționate electric, dispozitive
(aparate) de zdrobit de bucătărie, electrice,
pompe de aer (instalații de garaje), mașini de
secerat și treierat, aerografe pentru aplicarea
culorilor, maşini de tuns animale, buldozere,
concasoare, maşini de tăiat, utilaje agricole,
cultivatoare cu motor, maşini de tocat carne
(electrice), pompe (mașini), pompe centrifuge,
mașini de găurit, ferăstraie (mașini), prese de
vin, batiuri pentru mașini, maşini de prelucrat
lemnul, semănătoare (mașini), electrozi pentru
mașinile de sudură, ciocane electrice, mașini de
tăiat și fațetat.

TUROŞ, STR. PARÂNG NR. 14, 
BL.J1, SC. 1, ET. 3, AP. 14, 
JUDEŢULCLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA

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

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

(210) M 2020 06265
(151) 04/09/2020
(732) BEM INNA SRL, 

STR. STUDENTILOR NR. 12/1, 
AP. 92, CHIŞINĂU, MD-2045, 
REPUBLICA MOLDOVA

(591) Culori revendicate: galben, gri, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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8. Scule şi instrumente acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras, clești de unghii,
greble (unelte manuale), sape de foraj (unelte
de mână), instrumente de tranșat (acționate
manual), burghie (acționate manual), unelte
manuale de grădinărit, instrumente manuale
pentru şlefuit, scule de tăiere (unelte de mână),
clești, pietre de ascuțit abrazive, ferăstraie
mecanice manuale cu mișcare alternativă de
translație pentru metale, lopeți (unelte manuale),
ciocane (scule), pile, cuţite pentru legume,
şurubelnițe neelectrice, mandrine pentru mașină
de găurit, ferăstraie de mână, foarfece,
pistoale (unelte manuale), daltă pentru scobituri,
sfredele (unelte de mână), foarfece de elagaj,
menghine, satâre (cuțite), toporiști, spatule
(unelte manuale).
35. Publicitate, asistență în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, asistență privind
managementul comercial sau industrial, servicii
de intermediere comercială, marketing, servicii
de comerț cu amănuntul, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de vânzare cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 06266
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAM. 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 077191,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Metropola TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06267
(151) 04/09/2020
(732) S.C. GOOD FOOD CONSULTING

S.R.L., STR. SERG. NUȚU ION NR.
2 ET. 2 (ÎN INCINTA FIRM-RECOM
S.A), SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
050726, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

tood Good taste. Good food.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.18

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi, servicii hoteliere.

───────
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(210) M 2020 06268
(151) 04/09/2020
(732) S.C. NEODERMA S.R.L., STR.

OPANEZ NR. 12, ET. 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023773, ROMANIA

(540)

ON PRESTIGE medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de stațiune de

───────

35. Furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing promoțional, marketing direct,
marketing digital, publicitate și marketing,
marketing de produse, servicii de marketing,
informații de marketing, campanii de marketing,
distribuire de mostre de produse, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
gestionare a costurilor pentru servicii medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul 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.

tratament, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii medicale pentru
tratamentul  afecțiunilor  corpului  omenesc, 
servicii medicalepentru tratamentul cancerului
de  piele, servicii  medicale  de  diagnostic 
(testare  și analiză),  servicii  consultative 
privind  aparate și  instrumente  medicale, 
servicii  de  clinici medicale  și  de  sănătate, 
servicii  de  informații medicale  furnizate  pe 
internet,  servicii  medicale în  domeniul
 tratamentului  durerilor  cronice, servicii  de 
tratamente  medicale  oferite  de  un centru 
spa, servicii de tratamente medicale oferite de 
clinici  și  spitale,  consultanță  și servicii  de 
informații despre produse medicale,servicii de
consiliere în materie de probleme medicale, 
servicii  de  consiliere  în  materie  de
instrumente medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul  și  prelucrarea  celulelor  stem,
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor umane,
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, furnizare de informații medicale în
domeniul dermatologiei, servicii de chirurgie
plastică, servicii de chirurgie estetică și plastică,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare.
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(210) M 2020 06269
(151) 04/09/2020
(732) A&C INTERNATIONAL ROAD

CARGO, CALEA CRAIOVEI NR.
123, BL. 1, SC. A, AP. 8, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

a&c INTERNATIONAL
ROAD CARGO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 06270
(151) 04/09/2020
(732) A&C INTERNATIONAL ROAD

(540)

WINGS for your business

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(540)

Publivol Creativ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#1d76bb), galben (HEX #fac01a),
roșu (HEX #eb2227)

CARGO, 
CALEA CRAIOVEI NR.123, 
BL. 1, SC. A, AP. 8, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(210) M 2020 06271
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, 

STR. MIHAI VITEAZU NR. 34, 
CAMERA1, JUDEŢ  ILFOV, 
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole  pentru  legătorie,  fotografii,  articole de
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38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea

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

───────

(540)

Metropola FM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06274
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV, STR. MIHAI

VITEAZU NR.34, CAM.1, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Dimineți cu Georgia
(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, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06275
(151) 04/09/2020
(732) MIHAI-ŞTEFAN ZÂNT, CALEA

GRIVITEI NR. 158, SC. A, ET. 3,
APT. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
IULIA-RUCSANDRA BUCIUMAN,
STR. NICOLAE ONCESCU NR.
6, BLOC 114, SC. 3, ET. 4, AP.
102, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IP Boutique, STR. COMPLEXULUI
NR. 1, BL. 62, SC. 3, AP. 106,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HUMANISTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

papetărie  și  articole  de  birou,  cu  excepția
mobilei,  adezivi  pentru  papetărie  sau  menaj, 
materiale de desen și materiale pentruartiști, 
pensule, materiale didactice și de instruire, foi, 
folii  și  pungi  din  material  plastic pentru 
împachetare  și  ambalare,  caractere  și  clișee 
tipografice.
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.

gunoaielor  și  deșeurilor,  filtrarea  aerului  și 
tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

(210) M 2020 06273
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, 

STR.MIHAI VITEAZU NR. 34, 
CAMERA1, JUDEŢ  ILFOV, 
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
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35. Consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul comercial, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
management corporativ, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță privind planificarea
carierei, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi.
38. Servicii de conferințe pe web, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii de comunicaţii
pentru conferințe electronice.

───────

(540)

Între prieteni cu Dana Istrate
(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.

───────

(540)

Sport Arena la zi
(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.

───────

41. Asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, antrenament (instruire), coaching
pentru viață (instruire), coaching personal
(instruire), consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), servicii educaționale de tip
coaching, instruire, instruire educativă, instruire
computerizată, instruire profesională, instruirea
angajaților, educație și instruire, instruire de
personal, instruire pentru adulți, servicii de
instruire, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală, furnizarea de cursuri de instruire
asistate de calculator, servicii educaționale
pentru furnizarea de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la gestiunea timpului
personal, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul în afaceri, servicii de
formare profesională, servicii de educație și
formare profesională, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, formare continuă (instruire),
furnizare de cursuri de formare continuă,
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
cursuri de instruire scrise, organizare de
sesiuni de formare (instruire), transfer de
know-how (instruire), organizare de conferințe
educaționale,  organizare  de  conferințe  în 
scopuri educaționale, organizarede seminarii 
și  conferințe,  planificare  de conferințe  cu 
scopuri educative, organizare deconferințe în 
domeniul  instruirii,  servicii  de consultanță  și 
informare referitoare la pregătirea, coordonarea 
și  organizarea  de  conferințe, soluţii  de 
învăţare  ce  urmăresc  dezvoltarea  
ecosistemelor organizaționale, prin conceperea
și organizarea de evenimente precum: training-
uri de abilități, comunicare internă pe proiecte

de resurse umane, design strategic, audit și
redesign de proces, mapare de competente,
centre de evaluare și dezvoltare, sesiuni
coaching individual și de grup, evenimente
interne,  studii  interne,  soluții  de  învățare  prin 
acțiune,  e-learning,  teambuilding,  sesiuni  în
afara sălii de curs, organizare de conferințe în
domeniul afacerilor.

(210) M 2020 06276
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, 

STR. MIHAI VITEAZU NR. 34, 
CAMERA1, JUDEŢ ILFOV, 
VOLUNTARI, ILFOV,  ROMANIA

(210) M 2020 06277
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, 

STR. MIHAI VITEAZU NR. 34, 
CAMERA1, JUDEŢ ILFOV, 
VOLUNTARI,  ILFOV, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

192

(540)

Doar o cifră să-ți mai spun
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06283
(151) 04/09/2020
(732) TRUSTHEAD SERVICES SRL,

(540)

KUTT

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

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

8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, aparate și instrumente medicale și

veterinare, echipament pentru exerciții fizice de
uz medical.
20. Mobilă și mobilier.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente.
24. Produse textile și înlocuitori, materiale
textile, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, servicii de exterminări, dezinsecție
și deratizare, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură,
construcții și demolări de clădiri.
43. Servicii de cazare temporară, pensiuni
pentru animale, 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, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 06278
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, 

STR. MIHAI VITEAZU NR. 34, 
CAMERA1, JUDEŢ ILFOV, 
VOLUNTARI,  ILFOV, ROMANIA

STR. CUZA VODA BL. D4B, AP. 1,
JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA
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(540)

GRAINS DU CIEL Bakery

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

30. Produse de patiserie, pricomigdale
(patiserie), prăjiturici uscate (patiserie),
specialități de patiserie, amestecuri de patiserie,
produse de patiserie, rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie aromate,
amestecuri preparate de patiserie, produse
de patiserie congelate, pateuri (produse de
patiserie), amestecuri de ciocolată caldă,
amestec kheer (budincă de orez), bruschete
(tartine), produse de cofetărie pe bază de
arahide, arome pe bază de ciocolată, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, brioșe cu fructe,
budincă de griș, 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, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, cremă 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, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (produse de cofetărie), fulgi
de patiserie de unt de arahide, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, clătite americane,
produse de brutărie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din

───────

(540)

Dr. Reiner Calitate
pentru sanatate

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.11;
05.05.20

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

(210) M 2020 06284
(151) 11/09/2020
(732) FLORIN GHINEA, 

STR. PADUREA DUMBRAVA 
NR 14, APT 11, JUD.SIBIU, 
SIBIU, ROMANIA

zahăr, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, 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, 
tiramisu, trufe (produse de cofetărie), trufe de
ciocolată, turte indiene (pâine), vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, vla
(produs de cofetărie), tablete (dulciuri), sufleuri
ca desert, spume pentru desert, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), rulouri cu scorțișoară (produse de
cofetărie), trufe cu rom (produse de cofetărie),
rahat turcesc acoperit cu ciocolată, produse pe
bază de ciocolată.

(210) M 2020 06285
(151) 05/09/2020
(732) TOP-TRADE MEDICAL SRL, 

STR. EMIL BOTTA NR. 1, BL. M 
109, SC.1, AP. 3, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,031073, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(PMS 374)
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, produse igienice pentru scopuri
medicale, 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.

───────

(540)

GENAROM MOBILIER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.24; 05.03.11; 29.01.12

clase:
20. Mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2020 06287
(151) 06/09/2020
(732) FRENCH TOAST SRL, STR.

MILANO 54, BLOC A4, AP 35, ET 5,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Hummuserie FRESH KITCHEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12;
05.03.14

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2020 06286
(151) 05/09/2020
(732) GENAROM SRL, 

STR. DELURENI 24, 
JUDEŢ VALCEA, IONESTI, 
247273, VALCEA,  ROMANIA

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

(591)    Culori  revendicate: gri (PANTONE
447C), verde (PANTONE 566C)
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(210) M 2020 06294
(151) 07/09/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU,

(540)

GRAND HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

furnizare de informații cu privire la servicii de bar,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi.

───────

(210) M 2020 06295
(151) 07/09/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU,

BD.UNIRII NR. 78, BL. J2, SC.
1, ET. 2, AP. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09

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

BD.UNIRII NR. 78, BL. J2, 
SC.1, ET. 2, AP. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, 
BD.UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, 
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,030834, ROMANIA

43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare  de  spații  special  amenajate  pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de informare privind restaurantele, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,

43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare  de  spații  special  amenajate  pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
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de informare privind restaurantele, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de informații cu privire la servicii de bar,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi.

───────

(210) M 2020 06296
(151) 07/09/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one RAHMANINOV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
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.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM IANCU
NR. 48A, SC. B, AP. 10, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CLUBUL DE EXCELENTA
CANINA EST. 2010

PATROCLE BRASOV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.15; 03.01.08; 03.01.24; 27.01.12;
25.01.05; 26.01.01; 26.01.21; 01.03.17

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

41. Dresarea animalelor.
43. Pensiuni pentru animale.

───────

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

(210) M 2020 06297
(151) 07/09/2020
(732) TAUS ADRIAN PFA, 

STR. BRASOVULUI NR. 692L, 
SATBOD, JUD. BRASOV, 
COMUNA  BOD, BRAȘOV, 
ROMANIA
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(540)

naturalis inteligenţa
naturii VITAMINUTZE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 05.05.20; 02.09.04; 02.09.08

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

5. Bumbac absorbant/vată absorbantă,
suplimente dietetice pe bază de acai pudră,
acaricide, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, plasturi
adezivi/leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale/leucoplasturi pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri

(210) M 2020 06298
(151) 07/09/2020

farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, să ruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri

(732)NATURALIS SRL,
SOS.CHITILEI NR. 60, 
CORP 1-C30, ETAJ 1,
BIROU 6, SECTOR 1, 
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (R 0 G 168
B 89, R 79 G 184 B 82, R 246 G 141
B 64), galben (R 255 G 242 B 18),
portocaliu (R 246 G 142 B 64, R 237
G 43 B 139), mov (R 169 G 88 B 161),
roşu (R 209 G 63 B 69, R 197 G 209
B 61), turcoaz (R 86 G 197 B 205), roz
(R 232 G 89 B 126), negru (136 G 58 B
147), alb (R 55 G 52 B 53)
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de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi

igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice/făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, lipici pentru insectele zburătoare/
adezivi pentru prinderea insectelor, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale/
alimente, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale/carne liofilizată,
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe
de afumare/pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloralhidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
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imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă  minerală, suplimente  alimentare  pe  bază

de  minerale,  mentă  pentru  scopuri
farmaceutice, moleschin pentru scopuri
medicale, preparate împotriva moliilor, hârtie
împotriva moliilor, ceară de mulaj pentru
stomatologi, apă de gură pentru scopuri
medicale, nămol pentru băi, ulei de muştar
pentru scopuri medicale, muştar pentru scopuri
farmaceutice, plasturi cu muştar/cataplasme cu
muştar, scoarţă de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice, scutece pentru incontinenţă,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
plasturi cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant
în renunţarea la fumat, capsule din dendrimer
pe bază de polimeri pentru farmaceutice.,
saltele pentru schimbarea bebeluşului, de unică
folosință, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează cerealele., scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică., scutece de
înot, de unică folosință, pentru bebeluși/ scutece
de înot, de unică folosință, pentru bebeluși, bureţi
contraceptivi, stickuri contra durerilor de cap,
geluri de masaj pentru scopuri medicale, pastă
de dinţi medicinală, umpluturi pentru cavități
osoase formate din țesuturi vii, cilindri pentru
oxigen, cu conținut, pentru uz medical, cannabis
pentru  scopuri  medicale/marijuana  pentru 
scopuri  medicale,  brăţări  impregnate  cu
repelenti pentru insecte, preparate nutraceutice
pentru  scopuri  terapeutice  sau  medicale,
suplimente nutritive, substanţe nutritive pentru
microorganisme, ulei de terebentină pentru
scopuri  farmaceutice,  alifii  pentru  scopuri 
farmaceutice,  opiacee,  opiu, opodeldoc, 
preparate  pentru  opoterapie/ preparate  pentru 
organoterapie,  băi  de  oxigen, oxigen  pentru 
scopuri medicale, pantaloni,absorbanţi, pentru 
incontinenţă,  absorbante zilnice  (sanitare), 
hârtie  pentru  plasturii  cu muştar/hârtie  pentru 
cataplasmele  cu  muştar, paraziticide,  pastile 
pentru  scopuri  farmaceutice/ tablete  pentru 
scopuri  farmaceutice, pulbere de perlă pentru 
scopuri  medicale,  pectină  pentru scopuri 
farmaceutice,  şampoane  cu  pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată  pentru  scopuri  medicale,  preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice 
pentru scopuri medicale, extracte de plante 
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pentru  scopuri  farmaceutice,  otrăvuri, 
suplimente dietetice  pe  bază  de  polen, 
pomade  pentru scopuri  medicale,  porţelan 
pentru protezedentare, săruri de potasiu pentru
scopuri  medicale,  cataplasme,  pudră de 
cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice  proteice,  suplimente  proteice  pentru 
animale, purgative/laxative,pulbere de piretru,
quassia  pentru  scopuri medicale,  quebracho 
pentru  scopuri  medicale, chinină  pentru 
scopuri  medicale,  chinchină pentru  scopuri 
medicale/chinină  pentru  scopuri medicale, 
substanţe radioactive pentru scopurimedicale, 
substanţe  de  contract  utilizate  în radiologie 
pentru  scopuri  medicale,  radiu  pentru scopuri 
medicale,  otravă  pentru  şobolani,  hârtie 
indicatoare  pentru  scopuri medicale,  hârtie 
indicatoare pentru scopuriveterinare, preparate 
pentru  reducerea  activităţii sexuale,  remedii 
pentru  perspiraţia  piciorului, remedii  pentru 
perspiraţie,  repelenţi  pentru  câini, rădăcini  de 
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptişor 
de matcă  pentru  scopuri  farmaceutice, 
suplimentedietetice pe bază de lăptişor de 
matcă,cauciuc pentru uz stomatologic, săruri 
pentru băi  cu  apă minerală,  săruri  pentru 
scopurimedicale, chiloţi sanitari/lenjerie intimă

pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni  farmaceutice,  extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor,    vezicanţi,   preparate     veterinare,
preparate  chimice  pentru  tratarea bolilor  care 
afectează viţa de vie, preparatepe bază de
vitamine,  suplimente  plasturi cu  vitamine, 
bureţi  cicatrizanţi,  vată  pentru scopuri 
medicale, creioane împotriva negilor,suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu, drojdie 
pentru  scopuri  farmaceutice, suplimente 
dietetice pe bază de drojdie.
16. 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 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 decărbune, indicatoare  pentru  hărţi,
neelectronice,   cromolitografii   (în   mai   multe
 

pentru  menstruaţie,  absorbante  sanitare  / 
tampoane    pentru   menstruaţie,    prosoape 
sanitare  /  şerveţele  sanitare  /  absorbante 
sanitare,  salcie  pentru scopuri  medicale, 
gulere pentru scopuri chirurgicale, apă de mare 
pentru băi  medicinale, sedative /  tranchilizante, 
fluid  seminal pentru  inseminare  artificială, 
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali  personali,  geluri  pentru  stimulare 
sexuală,  sicativi  (agenţi  de uscare) pentru 
scopurimedicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi  de  fumat  pentru  scopuri  medicale, 
săruri  de sodiu  pentru  scopuri  medicale, 
preparate  pentru sterilizarea  solului,  solvenţi 
pentru  îndepărtarea plasturilor  adezivi, 
soporifice,  amidon  pentru uz  dietetic  sau 
famaceutic,  celule  stem  pentru scopuri 
medicale,  celule  stem  pentru  scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe de
sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
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pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche  (pastă  de  hârtie),  hârtie  pergament, 
suporturi  pentru  paşapoarte, culori  pastel 
(creioane),  clipsuri  pentru  stilouri, penare  / 
cutii pentru stilouri, materiale pentruştergerea
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 dinhârtie 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
 

culori)/cromo,  benzi pentru  trabucuri,  planşete 
cu clamă (pentruhârtii), clipsuri de birou/capse 
de  birou,  clipsuri pentru  suporturile  de 
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru 
legatul cărţilor/pânză delegătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri 
pentru  desen,  claviatură de  culegere 
(tipărire),  culegare,  pungi  conice din  hârtie, 
hârtie  de  calc  (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 cucontrol 
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,  materiale de 
căptuşire  din  hârtie  sau  carton/umplutură  din
hârtie sau carton, carnete de notiţe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în şcoală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, şevalete pentru pictori,
tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, broşuri, pantografe (instrumente
de desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, 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
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(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,  truse cu  instrumente  de 
scris  (papetărie),  truse  cu instrumente  de 
scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, radiere pentru tabla descris.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă,
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web,  managementul  afacerilor  cu  privire  la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii

competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri  comerciale  sau  publicitare, 
managementul  computerizat  al fişierelor, 
consultanţă privind strategiile decomunicare în
relaţiile  publice,  consultanţă privind  strategiile 
de  comunicare  în  publicitate, analiza 
costurilor,  căutare  de  date  în fişierele 
calculatorului  pentru  terţi,  demonstraţii cu 
produse,  dezvoltarea  de  concepte publicitare, 
publicitate  directă  prin  poştă, răspândirea 
materialelor  publicitare,  distribuirea de 
eşantioane,  întocmirea  extraselor  de  cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de  importexport,  managementul  interimar  al 
afacerii,  facturare, servicii  de  aşezare  în 
pagină  pentru  scopuri publicitare,  studii  de 
marketing,  servicii  de informaţii  privind 
marketingul,  cercetare  de marketing, 
marketing,  marketing  în  cadrul editării 
produselor software, servicii de relaţiimedia, 
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 digital
ă 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
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audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea  congreselor, cursuri  de 
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale 
sau de divertisment furnizate de galeriile de 
artă, distribuție defilme, transfer de know-how 
(instruire),  servicii educaționale  furnizate  de 
asistenți  pentru nevoi  speciale,  pregătire  în 
judo, examinare pedagogică pentru utilizatori în 
vederea calificării ca piloți de drone, servicii 
de  inginerie  de sunet  pentru  evenimente, 
servicii de digitare video pentru evenimente, 
servicii  de  tehnician de  lumini  pentru 
evenimente,  regizarea  de  filme, alta  decât 
filmele  publicitare,  servicii  de  disc jockey, 
servicii  de  discotecă,  dublări,  furnizarea de 
informaţii  în  domeniul  educaţie,  examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de 
divertisment, furnizarea  de  informaţii  în 
domeniul divertismentului,  producţii  de  film, 
alteledecât filmele publicitare, furnizarea de 
filme, nedescărcabile,  prin  servicii  video la 
cerere,efectuarea antrenamentelor de fitness, 
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri 
furnizate online de la o reţea computerizată, 
închirierea echipamentului  pentru  jocuri, 
furnizarea de articole pentru golf, efectuarea 
de excursii cu ghid,  efectuarea de excursii 
de  căţărare cu  ghid,  predarea  gimnasticii, 
servicii  ale cluburilor  de  sănătate 
(antrenamente  de  sănătate  şi  fitness),  servicii 
de  tabere  de  vacanţă (divertisment), 
organizarea  şi  susţinerea  unor forumuri 
educaţionale  în  persoană,  închirierea de 
acvarii  interioare,  servicii  de  karaoke,  servicii
de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de bibliotecă mobilă, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte

comparare  a  preţ  urilor,  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 (preluareapeluri telefonice), servicii
de  comerț  cu amănuntul  în  legătură  cu 
produse de brutărie, profilarea consumatorilor 
în  scopuri  comerciale sau  de  marketing, 
servicii administrativepentru trimiteri medicale,
servicii  de  comerţ cu  amănuntul  pentru 
preparatele  sanitare  şi veterinare  şi  pentru 
proviziile  medicale,  servicii de  comerţ  cu 
amănuntul pentru lucrările deartă furnizate de
galeriile de, promovareavânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea 
de  scenarii  în  scopuri de  publicitate, 
optimizare  pe  motoarele  de căutare  pentru 
promovarea  vânzărilor,  servicii  de secretariat, 
aranjarea  vitrinelor  pentru  magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea 
automatelor  pentru vânzarea  de  produse, 
optimizarea traficului site-urilor web, indexare 
web  pentru  scopuri comerciale  sau  publicitare, 
servicii  de  vânzare  cu ridicata  pentru 
preparatele  sanitare,  veterinare şi 
farmaceutice  şi  pentru  proviziile  medicale,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi/scrierea de cv-uri pentru terţi.

41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
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(divertisment), şcoli de grădiniţă, publicarea
online  a  cărţilor  şi  jurnalelor  electronice, 
furnizarea  online  de publicaţii  electronice, 
nedescărcabile,  furnizarea online de muzică, 
nedescărcabilă,  furnizarea online  de  imagini 
video,  nedescărcabile,  servicii de  orchestră, 
organizarea  de  competiţii  (educaţie sau 
divertisment),  organizarea  de  expoziţii  în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,

42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software  pentru  calculatoare,  servicii  de 
protecţie împotriva  viruşilor  de  calculator, 
consultanţă în  tehnologia  calculatoarelor, 
consultanţă în  securitatea  informatică, 
proiectarea construcţiilor,  consultanţă  în 
proiectarea  şi dezvoltarea  componentelor 
hardware  pentru, consultanţă  în  domeniul 
economisirii  energiei, conversia  datelor  sau 
documentelor  din  format fizic  în  format 
electronic, conversia datelor şia programelor 
pentru calculator, alta decâtconversia în format
fizic, cercetare în domeniul cosmeticii, crearea 
şi   mentenanţa   site-urilor    web   pentru   terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi deindexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii de 
tehnologia  informaţiei),  consultanţă  în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în

meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decat
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.
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legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor  petroliere,  servicii  externalizate 
furnizate  în  domeniul tehnologiei  informației, 
închiriere de contoare   pentru înregistrarea 
consumului de energie,servicii de autentificare
a  utilizatorilor  folosind tehnologie  pentru 
tranzacții  de  comerț  electronic, servicii  de 
autentificare  a  utilizatorilor  folosind o 
tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platformă ca
serviciu (PAAS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcț  iilor de clădiri,  cercetare în domeniul 
tehnologiei de  telecomunicații,  cercetare  în 
domeniul sudurii,  cercetare  medicală,  design 
grafic  pentru materialele  promoţionale, 
controlul  calităţii,evaluarea calităţii lemnului pe
picior,  evaluarea calităţii  lânii,  recuperarea 
datelor  de  pe calculator,  cercetarea  şi 
dezvoltarea  de  produse noi  pentru  terţi, 
cercetare  în  domeniul  protecţiei mediului, 
furnizarea  de  informaţii  ştiinţifice, consiliere  şi 
consultanţă cu privire la reducereaemisiilor de
carbon,  servicii  de  laboratoare ştiinţifice, 
cercetare  ştiinţifică,  furnizarea  de motoare  de 
căutare pentru internet, găzduirepe servere, 
software  ca  serviciu  (SAAS), dezvoltarea  de 
software  în  cadrul  publicării de  software, 
stilizare  (proiectare  industrială), topografie, 
cercetare tehnologică, efectuarea de studii cu
privire  la proiectele  tehnice,  scriere  tehnică, 
consultanţă tehnologică,  consultanţă  în 
tehnologia telecomunicaţiilor,  testarea 
materialelor,  testarea materialelor  textile, 
explorare subacvatică,deblocarea telefoanelor 

mobile,  actualizarea  software-ului  pentru 
calculatoare,  planificare urbană,  efectuarea 
inspecţiei  tehnice  auto  pentru vehicule,  analiza 
apei,  prognoze  meteorologice, închirierea 
serverelor  web,  consultanţă  în proiectarea 
site-urilor web.
44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge,
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
servicii stomatologice, depilarea cu ceară,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de viticultură, consultanţă în domeniul viticulturii,
servicii de fertilizare in vitro, aranjamente florale,
grădinărit, implanturi de păr, coafură, închiriere
de aparate pentru coafarea părului, îngrijirea
sănătăţii, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, închiriere
de stupi de albine, terapie asistată cu animale,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, manichiură, masaj, servicii medicale
clinice,  asistenţă  medicală,  închirierea  de 
echipamente  medicale,  consiliere medicală 
pentru  persoanele  cu  dizabilităţi, servicii  de 
moaşe, servicii de cămine de bătrâni, îngrijire, 
medicală, servicii prestatede opticieni, servicii
de  ortodonţie,  îngrijire paliativă,  servicii  de 
control  al  dăunătorilor pentru  agricultură, 
acvacultură,  horticultură  şi silvicultură, 
îngrijirea  animalelor  de  companie, consiliere 
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii 
de  pepinieră,  chirurgie  plastică, prepararea 
reţetelor  de  către  farmacişti,  servicii de 
psiholog,  servicii  de  baie  publică  în  scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru  reducerea  emisiilor  de  carbon, servicii
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de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, asistenţă veterinară, servicii
de machiaj, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor.

───────

(540)

HunterSpider
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 06299
(151) 07/09/2020
(732) DIALEXTOY SRL, 

PIATA LUMINII NR. 9, 
CONSTRUCTIA C1, PARTER, 
JUDEȚUL BRĂILA, BRĂILA, 
810214, BRĂILA,ROMANIA

9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, căști, căști stereo, căști antifonice,
căști auriculare, căști audio, 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
realitate virtuală, căști pentru fotbal american,
cabluri adaptoare pentru căști, căști rigide pentru
scufundări, prize duble pentru căști, căști de
protecție pentru cicliști, căști de protecție pentru
sport, combinații de căști cu microfon, căști
de protecție pentru motocicliști, căști pentru
comunicare la distanță, căști de protecție pentru
șoferii, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști  de  protecție  pentru  copii,  căști  cu 
microfon  pentru comunicații,  căști  pentru 
prinzători  la  baseball, căști  pentru  hochei  pe 
gheață, căști de protecțiefolosite în sport, căști
fără  fir  pentru  telefoane inteligente,  seturi  de 
căști  pentru  telefoanele mobile,  căști  de 
vizualizare  stereoscopică  în  3D, căști  de 
vizualizare  monoscopică  în  2D,  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 
pentrucăști de protecție, căști cu microfon 
pentruutilizare cu calculatoare, căști de protecție
 pentru hochei  pe  gheață,  dopuri  antipraf 
pentru jack- uri de căști audio, suporturi de 
camere videomontate pe căști, căști fără fir
folosite cu telefoane mobile, căști audio pentru 
aparate detransmitere 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 carese 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.

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
pentru puncte 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
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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 vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente, 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,
agenții de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate și
reclamă, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
administrație comercială.

───────

(210) M 2020 06301
(151) 07/09/2020
(732) IGOR LESAN, BD. LACUL TEI

NR. 75, SC. A, AP. 39, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR. 27,
ETAJ 1, AP. 3, BIROUL 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011091, ROMANIA

(540)

STAȚIA ROMBEER Fă-ți plinul!

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
29.01.12

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

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.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#a3fe01), negru

35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, 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, 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.
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(210) M 2020 06302
(151) 07/09/2020
(732) CASA DE CULTURA A

(540)

CAMERATA FELIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Fluturași publicitari, fotografii (tipărite),
ilustrații, postere, publicații tipărite, publicații
periodice.
35. Servicii de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
înregistrărilor.
41. Organizarea și susținerea concertelor,
servicii de divertisment, producție de muzică,
servicii de compoziție muzicală, servicii
de studiouri de înregistrare, producție de
spectacole, compunerea de melodii, editarea
casetelor video.

───────

(540)

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, pudră de tort, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), aluat, colţunaşi pe bază de făină,

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,
fondante (produse de cofetărie), plăcinte
cu carne, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, produse de cofetărie din
fructe, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
sandvişuri, produse de asezonare, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, amestecuri de
aluat nefermentat, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, pâine nedospită.

───────

(540)

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, pudră de tort, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), aluat, colţunaşi pe bază de făină,
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,
fondante (produse de cofetărie), plăcinte
cu carne, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, produse de cofetărie din
fructe, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
sandvişuri, produse de asezonare, profiterol,

SINDICATELOR ORADEA, 
PIATA 1 DECEMBRIE NR. 1, 
JUD. BIHOR,ORADEA, BIHOR, 
ROMANIA

(210) M 2020 06305
(151) 07/09/2020
(732) ANA PAN SA, 

BD.  DIMITRIE  POMPEI  NR.  5C, 
LOT 2A,  SECTOR 2,  BUCUREŞTI, 
020335, ROMANIA

ELIOPITA

(210) M 2020 06306
(151) 07/09/2020
(732) ANA PAN SA, 

BD.  DIMITRIEPOMPEI  NR.  5C, 
LOT 2A,  SECTOR 2,  BUCUREŞTI, 
020335, ROMANIA

TIROPITA
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cornuri, pateuri cu ciocolată, amestecuri de
aluat nefermentat, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, pâine nedospită.

───────

(540)

#PROHA5H

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 27.05.01; 27.05.11

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

9. Bancomate, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede.
36. Servicii de bancomate automate (ATM),
închirieri de distribuitoare de bani sau
bancomate, furnizare de opțiuni de depuneri
de bani prin bancomate, furnizare de opțiuni
de retragere de numerar prin bancomate,
furnizare de opțiuni multiple de plăți prin
intermediul terminalelor electronice operate de
clienți disponibile la punctele de vânzare cu
amănuntul, servicii bancare cu numerar, cec
și ordine de plată, brokeraj monetar, servicii
financiare în legătură cu monede digitale.

───────

(540)

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

29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte și produse din lapte din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 06309
(151) 07/09/2020
(732) YO SHIN KIM MCKLEM, 

STR. EROILOR NR. 128, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
407208, CLUJ, ROMANIA

(210) M 2020 06310
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, 

STR. PRUNDULUI, NR.27C, 
JUD.GALAŢI, TECUCI, 
GALAȚI,ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, 
SECTOR2, BUCUREȘTI, 021527, 
ROMANIA

Artesana. Artizanii laptelui
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(540)

Asa e laptele
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte și produse din lapte 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 engros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(540)

Artesana. Asa e laptele
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte și produse din lapte 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 engros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 06311
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, 

STR. PRUNDULUI, NR.27C, 
JUD.GALAŢI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, 
SECTOR2, BUCUREȘTI, 
021527, ROMANIA

(210) M 2020 06312
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, 

STR.PRUNDULUI, NR.27C, 
JUD.GALAŢI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130,
 SECTOR2, BUCUREȘTI, 021527, 
ROMANIA
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(540)

Nemțeanul

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 26.04.05

clase:
9. Ziare electronice descărcabile.
16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare.
35. Abonamente la ziare, abonament la
ziare electronice, servicii publicitare privind
ziarele, planificarea de abonamente la ziare,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizare de abonamente la ziare electronice,
servicii de abonamente la ziare, pentru terți,
organizare pentru dispunerea de spațiu publicitar
în ziare, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste.
39. Distribuirea de ziare, livrare, expediere și
distribuție de ziare și reviste.
41. Publicare multimedia a ziarelor, publicare
online de ziare electronice, închiriere de ziare și
reviste, publicare de ziare, periodice, cataloage
și broșuri, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, servicii de bibliotecă furnizate
prin intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, 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.

───────

(210) M 2020 06314
(151) 07/09/2020
(732) S.C. LABORATOARELE

(540)

fares 1929

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 06.07.08

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții și băuturi din
plante medicinale.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerț și
regruparea în avantajul terților a ceaiurilor
medicinale, infuziilor și ceaiurilor din
plante medicinale, suplimentelor alimentare și
produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiționare, a siropurilor,
tincturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluțiilor și
loțiunilor, ovulelor, supozitoarelor și băuturilor din
plante medicinale, ceaiurilor și infuziilor din fructe
și/sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe și/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheață (iced tea), cu excepția transportului lor,
pentru a permite clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, prezentarea
acestora pentru vânzare și vânzarea prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, realizarea

(210) M 2020 06313
(151) 07/09/2020
(732) MARIA MAZARIANU, 

STR. ION IONESCU DE LA BRAD 
NR. 33A,JUD. NEAMȚ, PIATRA 
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

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

FARES BIO VITAL S.R.L., 
STR.PLANTELOR NR. 50, 
JUDEŢULHUNEDOARA, ORĂŞTIE,
335700,HUNEDOARA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, roșu, galben,
albastru, alb
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de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
produsele menționate, informații și sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială,
servicii de agenție de import-export cu produse
de tipul celor prezentate.

───────

(210) M 2020 06317
(151) 07/09/2020
(732) BT ASSET MANAGEMENT SAI

(540)

BT DIRECT INVEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, investiții de capital,
investiții de fonduri, servicii de administrare a
activelor, servicii de administrare a investițiilor,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, informații financiare,
oferirea de informații financiare, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, afaceri financiare, afaceri monetare,
asigurări, afaceri imobiliare, garanții pentru
cauțiune, servicii bancare, brokeraj, brokeraj
cu acțiuni și titluri, verificarea cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, birou de
credite, emiterea cardurilor de credit, finanțarea
contractelor în rate, finanțarea contractelor
de achiziții în rate, leasing imobiliar, banking
pentru ipoteci, împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește 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), consultanță pentru asigurări, asigurări
financiare, servicii de finanțare, împrumuturi în
rate, servicii bancare de tip credit ipotecar,
servicii bancare online, home banking (servicii

bancare online), procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
factoring, sponsorizare financiară, strângere de
fonduri caritabile, multifinanțare, servicii de plată
a pensiilor, fonduri mutuale, servicii bancare
online, funcții de administrator fiduciar / custode,
servicii bancare de economisire.

───────

(210) M 2020 06319
(151) 07/09/2020
(732) ENJOY MEDIA PRODUCTION

(540)

1, 2, 3 si afli tot ce vrei!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

educative, informative, producție de emisiuni
pentru copii, divertisment, organizarea de
spectacole cu scop cultural, educativ și de
divertisment, furnizarea de instruire, activități
culturale și sportive, producție de emisiuni radio.
42. Creare și menținere site web.

───────

SA, 
STR. EMIL RACOVIŢĂ, NR.22, 
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400165, CLUJ, ROMANIA

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

S.R.L., 
STR. AV. RADU BELLERNR. 31, 
BIROUL NR. 1, ET. 2,AP. 4, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

16. Cărți pentru copii.
28. Păpuși / marionete.

41. Producție de emisiuni de divertisment,

35. Servicii de vânzare a păpușilor / 
marionetelor.
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(210) M 2020 06320
(151) 07/09/2020
(732) LAURENȚIU MIHAI BĂRĂGĂU,

(540)

ferma 2 cocoși Holboca - iași

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 27.05.01; 27.07.01; 26.04.04;
26.04.18; 08.07.11

(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, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 06321
(151) 07/09/2020
(732) CRAMA TRACICA SRL, STR.

CALEA SEVERINULUI NR. 40,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.03.23

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

ȘOSEAUA VOINESTI NR. 60B,
JUDEȚUL IAȘI,  
IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(540)

DIGITAL CRUSADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05

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

41. Divertisment, divertisment interactiv,
divertisment televizat, servicii de divertisment,
centre de divertisment, divertisment prin filme,
divertisment pe internet, divertisment on-
line, divertisment de tipul turneelor, educație,
divertisment și sport, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment interactiv on-
line, demonstrații în direct pentru divertisment,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de evenimente pentru divertisment,
servicii ale agențiilor de divertisment.

───────

(210) M 2020 06324
(151) 07/09/2020
(732) GILGAL S.R.L., COMUNA INEU

NR. 59, JUDEȚUL BIHOR, SAT
INEU, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

ZATZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de restaurant și bar, furnizare de informații
despre servicii de bar, furnizare de informații cu
privire la servicii de bar, servicii de snack-baruri,
servicii de catering, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, închiriere de echipament
de catering.

───────

(210) M 2020 06325
(151) 08/09/2020
(732) ENOCRAMA TRADING S.R.L.,

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

(540)

BOB de LUNA

(210) M 2020 06323
(151) 07/09/2020
(732) MIHAI COTOS, 

STR. UNIRII NR. 23, 
AP. 54, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400337, 
CLUJ,  ROMANIA

STR. LAMAIULUI NR. 4, 
CAMERA  1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 02.01.13; 01.15.11; 15.03.09;
19.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

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

(210) M 2020 06326
(151) 08/09/2020
(732) ENOCRAMA TRADING S.R.L.,

(540)

ENOCRAMA

(531) Clasificare Viena:
02.01.13; 14.07.01; 19.01.25; 27.05.01

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

CAMERA1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vin, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
spirtoase, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi aperitiv, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bitter (lichioruri),

STR. LAMAIULUI NR. 4, 

servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură
cu   lichioruri,  servici i  de  vânzare   cu  ridicata
în  legătură  cu  băuturi  alcoolice  (cu  excepția 
berii),  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  
legătură  cu vin,  servicii  de vânzare cu ridicata 
în  legătură  cu băuturi  spirtoase,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata în  legătură  cu  băuturi 
aperitiv,  servicii  de  vânzare cu  ridicata  în 
legătură cu bitter (băuturi spirtoase, servicii  de  
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  băuturi 
aperitiv,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură cu bitter (lichioruri), servicii de  vânzare 
cu  ridicata  în  legătură  cu  lichioruri,  servicii  
de  vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură 
cu  băuturi  alcoolice  (cu  excepția  berii),  servicii 
de  vânzare cu  amănuntul  online  în  legătură 
cu  vin,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online   în  legătură   cu  băuturi  spirtoase,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în
legătură   cu   băuturi  aperitiv,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură
cu  bitter  (lichioruri),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu lichioruri.

───────
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(210) M 2020 06327
(151) 16/09/2020
(732) EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L.,

STR. CĂPȘUNILOR, NR. 22, SAT
PREAJBA, JUD. DOLJ, COMUNA
MALUL MARE, DOLJ, ROMANIA

(540)

CONTE NERO MILLIONAIRE

(531) Clasificare Viena:
19.07.25; 27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii ale camerei de comerț
pentru promovarea comerțului, furnizare de
informații privind comerțul exterior, furnizare de
informații în materie de comerț, consultanță
privind comerțul în barter, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul

pentru terți, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii de
comerț cu amănuntul de opere de artă furnizate
de galerii de artă, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local.

───────

(210) M 2020 06328
(151) 08/09/2020
(732) EXPRESS CREDIT IMM I.F.N.

(540)

ExpressCredit IMM

(531) Clasificare Viena:
26.02.05; 27.05.01; 29.01.14

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

S.A., 
STR. BANUL ANTONACHENR. 
40-44, ETAJ 1, BIROU NR.HD6, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

36. Operaţiuni de schimb valutar aferente
activităţilor de creditare, servicii privind
acordarea de microcredite, servicii de
consultanţă legate de activitatea de creditare,
servicii de evaluare financiară, analiză
financiară, servicii financiare, acordare de
credit, împrumuturi în rate, împrumuturi
garantate, acordare de finanţare pentru leasing,
acordare de garanţii financiare, acordare de
împrumuturi contra garanţii, administrare de
credite, consiliere pentru împrumuturi, estimare
financiară a bonităţii firmelor, finanţare pentru
leasing de vehicule cu opţiune de cumpărare,
asumare de angajamente de finanţare, asumare
de angajamente de garantare, finanţarea
tranzacţiilor comerciale, împrumuturi (operaţiuni
de finanţare) şi scontare de facturi, servicii de
scontare a facturilor (servicii financiare), forfetare
(servicii financiare), servicii de împrumut, servicii
de împrumuturi de bani, servicii de împrumut
comercial (servicii financiare), servicii de
creditare, servicii de leasing financiar, acordarea
de credite imobiliare, servicii de factoring,
servicii de factoring pentru facturi, asigurare
de riscuri de credit (factoring), consultanţă
pentru clienţi cu privire la organizarea recuperării
de creanţe, factoring de creanţe, factoring de
operaţiunî financiare, factoring pentru export,
furnizare de informaţii privind factoring-ul de
datorii, organizare de recuperare de creanţe,
reclamarea creanţelor neîncasate, recuperarea
creanţelor, restructurarea datoriilor, servicii de
management al datoriilor, servicii de negociere
pentru achitarea datoriilor, tranzacţii cu bunuri
imobiliare dobândite provenind din garanţii
asupra creditelor sau renunţarea la executarea
de contracte de credit.

───────

(210) M 2020 06329
(151) 08/09/2020
(732) DIALEXTOY SRL, PIATA LUMINII

(540)

EvoSmart

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

10. Irigatoare orale, pulsoximetre (aparate
medicale), tensiometre.
11. Umidificatoare, umidificatoare electrice,
aeroterme electrice (de uz casnic), acceleratoare
de tiraje, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate cu aer
cald, aparate cu senzori de temperatură (valve
termostatice) folosite la radiatoare de încălzire
centrală, aparate de aer condiționat electrice,
aparate de aer condiționat pentru încăperi,
aparate de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de aerare, aparate de control

NR. 9, CONSTRUCTIA C1,
PARTER, JUDEȚUL BRĂILA ,
BRĂILA, 810214, BRĂILA,
ROMANIA

8. Aparate de epilat, ustensile manuale pentru
aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate pentru găurirea
urechilor, aparate electrice de coafare, clești
pentru întors genele, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor,
cuțite de potcovărie, cuțite pentru debavurat,
darace (unelte manuale), dispozitive electrice
de curbat gene, dispozitive electronice acționate
manual, utilizate pentru exfolierea pielii,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece (ustensile de mână), foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, 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 (ustensile de mână), pensete,
ustensile pentru arta corporală (ustensile
de mână), 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 (unelte de mână),
separatoare de gene, suporturi pentru foarfece,
instrumente manuale de tuns, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte de
mână pentru exfolierea pielii, aparate de tatuare,
ace pentru tatuaje, aparate pentru făcut găuri
în urechi, instrumente sterile pentru piercing
corporal, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
aparate laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, pile de unghii pentru manichiură, 
accesorii  pentru manichiură,  truse  de 
manichiură,  truse  de manichiură  (electrice), 
etuiuri pentru instrumentede manichiură, truse 
de pedichiură, truse depedichiură electrice.
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al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire ambientală, aparate de
încălzire centrală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de reglare
a temperaturii (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, aparate de răcire cu gaz,
aparate de încălzire cu aer cald, aparate de
încălzire cu halogen, aparate de încălzire cu
ulei, aparate de încălzire de uz casnic, aparate
de încălzire pentru acvarii, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzire prin pardoseală,
aparate de încălzit, aparate de încălzit pe bază
de kerosen, aparate de încălzit pentru corturi,
aparate de încălzit pentru structuri de înaltă
rezistență, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de ventilare,
aparate de ventilație, aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, aparate de
ventilație portabile, aparate electrice de încălzire,
aparate electrice de încălzire de cameră,
aparate electrice de încălzire prin radiație,
aparate electrice japoneze pentru încălzirea
picioarelor, de uz casnic (kotatsu electric),
aparate electrice pentru răcirea încăperilor
(de uz casnic), aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru controlul temperaturii
în radiatoarele sistemelor de încălzire centrală
(supape), aparate pentru generare de jeturi
de aer, aparate pentru încălzire ambientală cu
gaz, aparate pentru încălzirea aerului, aparate
pentru recircularea aerului, aparate pentru
recuperarea căldurii de aer, aparate pentru
separarea de aer, aparate pentru suflarea aerului
rece, aparate și instalații de ventilație, aparate
pentru încălzirea podelelor, benzi de încălzire
electrice, benzi electrice pentru încălzirea
suprafețelor, boilere pentru încălzire centrală,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare pentru instrumente muzicale,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele de
uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare de cameră care conțin
apă și care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală, încălzitoare instantanee,
încălzitoare de apă (aparate), încălzitoare de
apă, încălzitoare de apă pentru chiuvetă,

sterilizatoare, sterilizatoare pentru biberoane,
sterilizatoare de apă, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare portabile cu abur, sterilizatoare de
uz casnic, lampadare, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată.

───────

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, agenții de publicitate,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, publicitate pentru
cinematografe, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate cu
răspuns direct, publicitate pentru pelicule
cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, promovare
(publicitate) de călătorii,  servicii  de publicitate 
politică,  servicii  de  publicitate exterioară, 
servicii  de  publicitate  digitală, consultanță 
privind  publicitatea  comercială, servicii  de 
publicitate  și  marketing,  consultanță în 
publicitate  și  marketing,  servicii  de  editare  de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru arhitecți, servicii de publicitate
privind automobilele, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate furnizate
florarilor, publicitate radio și de televiziune,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, cercetare de piață pentru
publicitate, publicitate în vederea recrutării
personalului.
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(540)

LAURA MAXIM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(540)

DRINK STORY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 29.01.13; 26.07.25

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
vinuri (cu excepţia transportului 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 site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru vinuri, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vinuri, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 06331
(151) 08/09/2020
(732) LAURAMAX S.R.L., 

PIAȚA REVOLUȚIEI NR. 5, AP. 2, 
JUD.MARAMURES, BAIA MARE,
430315, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, 
STR.ROZELOR NR. 12, AP. 3, 
JUDEȚULMARAMUREȘ, BAIA 
MARE, 430293,MARAMUREȘ, 
ROMANIA

(210) M 2020 06332
(151) 08/09/2020
(732) VINURILE DUNARII SRL,

CALEA FELDIOAREI NR. 60A, 
JUD.BRAŞOV,  BRAŞOV, 
BRAȘOV,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, turcoz
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06333
(151) 08/09/2020
(732) SC MICROCAST BIOTECH SRL,

SOSEAUA VRANCEI KM6, JUD.
VRANCEA, ODOBESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Derama

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.02.07; 27.07.03; 26.11.06;
26.11.09; 26.15.25; 01.15.15; 05.01.16

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

1. Îngrășăminte.
12. Elicoptere de mici dimensiuni, comandate de
la distanță, pentru obținere de imagini.

───────

(540)

GTSTAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 16.01.04; 16.01.25

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

9. Dispozitive de navigație GPS, senzori
giroscopici care folosesc funcții GPS, software
pentru sisteme de navigație 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), compasuri de navigație, instrumente
de navigație, software de navigație, balize
pentru navigație, echipament de navigație,
busole, instrumente de navigație inerțială,
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, sisteme electronice
de navigație, aparatură de navigație (sextanți),
aparate și instrumente de navigație, aparate
de navigație pentru automobile, aparate de
navigație subacvatice cu sonar, sisteme de
navigație multimedia pentru vehicule, sisteme
de navigație auto cu afișaje interactive, sisteme
de navigație prin satelit pentru biciclete,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, suporturi de bord pentru dispozitive de
navigație, instrumente și aparate electronice de
navigație și localizare, dispozitive de comandă
pentru aparate de navigație auto, aplicații de
calculator pentru aparate de navigație pentru

(591)  Culori  revendicate:  verde  (HEX
#00763B), alb

(210) M 2020 06334
(151) 08/09/2020
(732) SC TC DEALS SRL, 

STR. MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ, BUMBEŞTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA
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vehicule, descărcabile, software de calculator
interactiv care furnizează informații de navigație
și călătorie, dispozitive pentru localizarea
cablurilor, aparate pentru localizarea vehiculelor,
dispozitive pentru localizarea persoanelor,
sisteme de localizare a vehiculelor, aparate
pentru localizarea obiectivelor (optice), aparate
pentru localizarea obiectivelor (electrice),
aparate pentru localizarea obiectivelor
(telescopice), aparate pentru localizarea
obiectivelor (electronice), aparate de localizare
cu raze infraroșii, hardware de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software
de calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, dispozitive electronice utilizate pentru
localizarea cu ajutorul sistemului de poziționare
globală sau a rețelelor de comunicare celulară
articolelor pierdute, software de calculator
pentru compilarea de date de localizare,
software de calculator pentru colectarea de date
de localizare, hardware de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware de
calculator pentru compilare de date de localizare,
hardware de calculator pentru culegerea de
date de localizare, software de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware
de calculator pentru prelucrare de date de
localizare.

───────

(540)

PEKITI TIRSIA KALI
BUGLAS ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.01.01; 26.01.18; 01.01.03;
24.01.15; 23.01.01; 27.05.01; 27.05.17

clase:
41. Cursuri de arte marţiale (instruire), pregătire
în arte marţiale, predarea artelor marţiale,
administrare de şcoli de arte marţiale (instruire),
furnizarea de informaţii despre rezultatele
competiţiilor de arte marţiale, organizare de
evenimente şi activităţi sportive, competiţii
şi turnee sportive, organizare, planificare şi
coordonare de competiţii sportive.

───────

(210) M 2020 06335
(151) 08/09/2020
(732) ION MADALIN OLTEANU, 

STR. MARGELELOR NR. 4, 
BL. 303, SC.1, AP. 4, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(591)  Culori  revendicate:  alb,  negru,  kaki
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06336
(151) 08/09/2020
(732) LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU,

(540)

R 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 06338
(151) 08/09/2020
(732) LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU,

(540)

B 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 06340
(151) 08/09/2020
(732) INVESTIGATORIA PRESS SRL,

BLD. REGINA ELISABETA NR. 71,
CAM. 3, ET. 3, AP. 8A, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Investigatoria
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare.

───────

(210) M 2020 06341
(151) 08/09/2020
(732) AREA CONSULT SRL, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 129, BLOC T3A,
SCARA 1, ETAJ 6, APARTAMENT
18, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, PARTER, AP. 1,
BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)

AUTONORDE

DRM. VALEA CRICOVULUI 
NR.88, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

DRM. VALEA CRICOVULUI 
NR.88, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produsele din clasa 12, servicii de
comerț online în legătură cu produsele din clasa
12, oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de târguri comerciale, toate aceste servicii în
legatură cu produsele din clasa 12.

(210) M 2020 06342
(151) 08/09/2020
(732) UZUC SA, STR. DEPOULUI NR.

16, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
100335, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

UZUC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 18.01.21; 19.01.01;
19.01.25; 29.01.13

clase:
6. Rezervoare metalice pentru combustibil lichid
și pentru gaze ( fluide gazoase ).
11. Schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor.

───────

(210) M 2020 06343
(151) 08/09/2020
(732) S.C. COCLET COMPEX S.R.L.,

STR. STEJARULUI NR. 183, SAT
FUNDENI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

gazzella

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.06; 03.04.07; 03.04.24

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie
de casă, perdele din materiale textile sau
plastice, articole nețesute (textile), articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, articole textile la
bucată pentru confecționarea fețelor de pernă,
articole textile la bucată pentru confecționarea
prosoapelor, articole textile la bucată pentru
confecționarea draperiilor, așternuturi de pat
(lenjerie), așternuturi cu volane (lenjerie),
baldachine (draperii textile), baldachine (lenjerie
de pat), cearșafuri, cuverturi, cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), draperii textile, fețe decorative
pentru perne, fețe de pernă, finet, fetru (materiale
textile), huse de saltea ajustabile, huse pentru
perne, huse pentru pilote și plăpumi, învelitori
de pat, lenjerie de uz casnic, lenjerie de

───────

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

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

(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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pat și pături, țesături pentru lenjerie, materiale
textile, materiale textile folosite la fabricarea
așternuturilor, materiale textile pentru casă,
țesături matlasate (lenjerii), țesături mixte pe
bază de bumbac, țesături pentru îmbrăcăminte,
țesături pentru lenjerie, țesături din bumbac,
țesături din dantelă, saci de dormit (lenjerii),
prosoape din materiale textile, produse textile de
uz casnic.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole purtate în jurul gâtului,
articole vestimentare pentru bărbați, halate de
baie, văluri (îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme de lucru, uniforme profesionale,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
tricouri, tricotaje (îmbrăcăminte), treninguri
(pentru sport), topuri (articole vestimentare),
articole de încălțăminte, bermude, bikini,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), body-uri
(lenjerie de corp), boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), burtiere (lenjerie de corp), bustiere,
cămăși, cămăși de noapte, chimonouri, ciorapi,
corsete (lenjerie de corp), corsete (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie, cravate,
furouri (articole de îmbrăcăminte), fuste, geci,
halate (nu pentru examinarea pacienților),
îmbrăcăminte, indispensabili, jachete, jeanși
denim, jerseuri (îmbrăcăminte), lenjerie de corp,
lenjerie intimă, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp pentru bebeluși, lenjerie
intimă de unică folosință, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni, pantaloni
de pijama, pijamale, pijamale pentru gravide,
pulovere, șorturi de baie, șosete, șorturi, sutiene
aderente, sutiene fără bretele (articole de
îmbrăcăminte), sutiene pentru alăptat.

───────

(210) M 2020 06344
(151) 08/09/2020
(732) S.C. IAȘUL DE ODINIOARĂ

(540)

Renaște Iașul de odinioară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.02.07; 02.01.01;
02.01.23

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
managementul afacerilor cu privire la artişti,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, marketing, servicii
de relaţii media, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, servicii de revizuire
a articolelor din ziar, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,

S.R.L., 
STR. DR. IACOB CHITACNR. 28,
 PARTER, JUD. IAȘI, IAȘI,IAȘI, 
ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, 
B-DUL CAROLI NR. 4, CORP A, 
ET.  1,  BIROU  107, JUDEȚUL  IAȘI,  
IAȘI, ROMANIA
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organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de fotocopiere,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
servicii de telemarketing, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
servicii de cartografie, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, proiectarea construcţiilor,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, inginerie, design de arte grafice,
analiza scrisului de mână (grafologie), proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, platforma
ca serviciu (PaaS), design de cărți de vizită,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
design grafic pentru materialele promoţionale,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, stilizare (proiectare industrială), topografie,
scriere tehnică, planificare urbană, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 06346
(151) 08/09/2020
(732) COVALACT S.A., STR. LUNCA

OLTULUI NR. 1, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Bulgărași de brânză
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte și produse lactate.

───────

(210) M 2020 06349
(151) 08/09/2020
(732) S.C. MANY NESLIHAN EXIM

S.R.L., BULEVARDUL CORVIN
NR. 2, BL. 2, SC. A, AP. 3, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331010, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Astoria Diamonds
(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 06350
(151) 08/09/2020
(732) S.C. DENTAL VISION CLINIC

(540)

FLUX DENTAL LAB

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.04; 02.09.10

clase:
10. Dispozitive, aparate și instrumente medicale
și stomatologice.

───────

S.R.L., STR. ȘTEFAN CEL MARE,
BL. 8, SC. D, AP. 6, JUD. BACĂU,
BACĂU,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06352
(151) 08/09/2020
(732) BT ASSET MANAGEMENT SAI

(540)

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

───────

(210) M 2020 06353
(151) 08/09/2020
(732) IULIU OCTAVIAN GROLMUSZ,

STR. ARCIDAVA NR. 39, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CAROLINA DESIGN
CAROLINADESIGN.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25

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

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

───────

SA, 
STR. EMIL RACOVIŢĂ, NR.22, 
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400165, CLUJ, ROMANIA

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

DIRECT INVEST

36. Servicii financiare, investiții de capital,
investiții  de  fonduri,  servicii  de  administrare  a 
activelor, servicii de administrare a investițiilor,
management  financiar,  analiză  financiară,
consultanță  financiară,  informații  financiare, 
oferirea de informații financiare, furnizarea de
informații  financiare prin intermediul unui site 
web,  afaceri  financiare, afaceri  monetare, 
asigurări,  afaceri  imobiliare, garanții  pentru 
cauțiune, servicii bancare, brokeraj,  brokeraj cu
acțiuni  și  titluri,  verificarea  cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, birou de
credite,  emiterea  cardurilor  de  credit, 
finanțarea contractelor  în  rate,  finanțarea 
contractelor  de achiziții  în  rate,  leasing 
imobiliar,  banking  pentru  ipoteci, împrumuturi 
contra  garanții, servicii  de  garanții,  servicii de
consultanță în ceea ce privește 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), consultanță 
pentru asigurări, asigurări financiare, servicii de
finanțare, împrumuturi în rate, servicii bancare de
tip credit ipotecar, servicii bancare online, servicii
bancare la distanță (home

banking), procesarea plăților efectuate cu cardul
de  credit,  procesarea  plăților  efectuate  cu 
cardul  de  debit,  servicii  de depozite  sigure
pentru  valori, servicii  bancare  de  economisire,
factoring, sponsorizare financiară, strângere de
fonduri caritabile, multifinanțare, servicii de plată
a pensiilor, fonduri mutuale, servicii bancare
online, funcții de administrator fiduciar / custode,
servicii bancare de economisire.

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
PMS 1225), negru (Pantone Black 6)
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(210) M 2020 06354
(151) 08/09/2020
(732) BROKING APPLICATION

(540)

BAU HAU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 26.04.05

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

───────

CONSULTANCY CENTRE S.R.L.,
STR. G-RAL TRAIAN MOSOIU
NR. 63, JUDETUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte  pentru   bărbați,  femei  și   copii,
părți  de  îmbrăcăminte,  încălțăminte  și articole 
pentru  acoperirea  capului,  articole  care 
servesc  la  acoperirea  capului, articole  de 
încălțăminte.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte (cu excepția transportului)
permiţând  consumatorilor  să  le  vadă  şi  să  le 
cumpere câtmai 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,   regruparea   în

avantajul terţilor a produselor: încălțăminte și
articole pentru acoperireacapului, articole care 
servesc  la  acoperirea  capului, articole  de 
încălțăminte  (cu  excepția transportului) 
permiţând  consumatorilor  să  le  vadă  şi  să  le 
cumpere câtmai 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 înscop publicitar,
comercial  şi  de  promovare  toate  acestea 
pentru îmbrăcăminte,articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte  pentru bărbați,  femei  și  copii, 
părți de îmbrăcăminte,  încălțăminte  și  articole
pentru acoperirea capului, articole care servesc
la acoperirea capului, articole de încălțăminte ,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare     cu      amănuntul       referitoare     la
îmbrăcăminte,  articole  de  îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte   pentru   bărbați,  femei  și  copii,
părți  de  îmbrăcăminte,  încălțăminte  și articole 
pentru  acoperirea  capului,  articole care 
servesc  la  acoperirea  capului, articole  de 
încălțăminte, informaţii şi consiliere comercială
pentru  consumatori (consiliere  consumatori) 
referitoare  la îmbrăcăminte, articole de 
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte  pentru  bărbați, 
femei  și  copii,  părți de  îmbrăcăminte, 
încălțăminte  și  articole  pentru acoperirea 
capului,  articole  care  servesc  la  acoperirea 
capului,  articole  de încălțăminte,  publicitate, 
publicitate  online  într-o  reţea  computerizată, 
servicii de informațiicomerciale 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
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul  pentru  îmbrăcăminte,  articole  de 
îmbrăcăminte,  îmbrăcăminte  pentru bărbați, 
femei  și  copii,  părți  de  îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului,  articole  care  servesc  la  acoperirea 
capului, articole de încălțăminte.
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(210) M 2020 06355
(151) 16/09/2020
(732) NADINE-EMILIE APOSTOLESCU,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, BL.
M36, SC. 2A, ET. 3, AP. 9, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PRINCEPS Bonitatem
Disciplinam Scientiam

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 24.01.05

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

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

───────

(210) M 2020 06356
(151) 08/09/2020
(732) ASOCIATIA VISIT SIGHISOARA,

STR. GEORGE COSBUC NR. 5C,
JUDETUL MURES, SIGHISOARA,
545400, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Visit Sighisoara

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.01; 26.01.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#2559bf), galben (HEX #d8bd00, HEX
#dabf00), negru (HEX #000000), alb
(HEX #FFFFFF)

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#4B3D1F), galben (HEX #CA9D1C,
HEX #C0960F)
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NR. 35, JUDETUL SATU-MARE,
BOTIZ, SATU MARE, ROMANIA

(540)

Dr. Calm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 06357
(151) 08/09/2020
(732) DR. CALM SRL, STR. NOROIENI

(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

10. Tălpi pentru pantofi (ortopedice), tălpi
pentru încălțăminte (ortopedice), tălpi din
piele (ortopedice), încălțăminte ortopedică,
ghete pentru exerciții (încălțăminte ortopedică),
inserții ortopedice pentru încălțăminte, aparate
ortopedice,  dispozitive  ortopedice,  încălțăminte
ortopedică, pantofi ortopedici, tălpi ortopedice,
hamuri ortopedice, ciorapi ortopedici, perne
ortopedice, articole ortopedice, branțuri moi
(ortopedice), perne de uz ortopedic, talonete de
uz ortopedic, goniometre de uz ortopedic, centuri
pentru uz ortopedic, inserții ortopedice pentru
încălțăminte, perne ortopedice pentru picioare,
dispozitive ortopedice din silicon, suporturi
arcuite  pentru  bolta  plantară  (ortopedic), 
branțuri pentru pantofi, de uz ortopedic,
pernițe pentru pantofi, de uz ortopedic,
protecții pentru degete introduse în încălțăminte
(ortopedice), branțuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare.
25.  Încălțăminte sport cu talpă
ortopedică nu pentru scopuri medicinale,
saboți (încălțăminte), balerini (încălțăminte),
încălțăminte impermeabilă, articole de
încălțăminte,  încălțăminte  pentru  alergare, 
căpute  de  încălțăminte,  încălțăminte pentru 
drumeții, tălpi de încălțăminte, încălțăminte de 
stradă, încălțăminte deploaie, încălțăminte de 
plajă,  încălțăminte pentru  bebeluși,  curele 
pentru  încălțăminte, încălțăminte  de  sport, 
încălțăminte  pentru pescuit,  încălțăminte 
pentru  antrenament, încălțăminte  de  fotbal, 
încălțăminte pentru sport, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru copii, șosete joase
pentru încălțăminte, balerini (încălțăminte de
damă), accesorii metalice

pentru încălțăminte, încălțăminte de plajă și
sandale,  dispozitive  anti-alunecare  pentru 
încălțăminte,  încălțăminte  cu închidere  cu arici, 
articole  de  încălțăminte  pentru  plajă, 
încălțăminte pentru bărbați și femei,încălțăminte
pentru  munte  (cizme  de  alpinism),  botoșei 
(încălțăminte  din lână  pentru  bebeluși), 
încălțăminte  de schi  și  snow-board și  părți  ale 
acestora.
35.  Publicitate și marketing, publicitate online,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate în reviste, servicii de
publicitate exterioară, marketing promoțional,
marketing financiar, marketing direct, marketing
afiliat, marketing digital, campanii de marketing,
marketing de produse, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management  și  servicii  administrative,  servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul în  domeniul 
vestimentar,  servicii  de vânzare cu ridicata  în 
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu încălțăminte, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul cu  livrare 
prin poștă pentru articole deîmbrăcăminte.

───────
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(540)

COLINAS DEL ÁNGEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.15

───────

(210) M 2020 06358
(151) 08/09/2020
(732) PROFI ROM FOOD SRL, 

CALEA SEVER BOCU NR.31, 
JUD TIMIS,TIMISOARA, 
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume,  nuci  și  leguminoase  prelucrate, 
semințe și fructe oleaginoase preparate, fructe şi
legume  conservate,  congelate,  uscate  şi 
coapte, paste tartinabile pe bază de legume, 
jeleuri, gemuri, dulcețuri, compoturi, insecte și 
larve  preparate,  intestine pentru  cârnați  și 
imitații  ale  acestora,  ouă  și  produse  din 
ouă,  pește  și produse  din  pește,  fructe  de 
mare și moluște, nu vii, supe și baze de supă, 
extractedin carne, uleiuri și grăsimi alimentare, 
ulei de măsline alimentar, măsline preparate, 
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate 
precum  și  înlocuitori  ai acestora, deserturi  și 
băuturi pe bază de lapte.
30.  Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,

băuturi  gata  preparate  pe  bază  de  cafea, 
băuturi  pe  bază  de  cacao  sau  ciocolată,
băuturi  pe  bază  de  ceai  (nemedicamentoase), 
orez,  făină,  tapioca  şi sago,  făină  şi  preparate 
din  cereale,  paste  făinoase,  cereale 
procesate,  amidon alimentar  și  produse 
preparate  din  acestea, cereale  procesate, 
cereale pentru micul dejun,batoane de cereale
și  batoane  energizante,  pâine,  produse  de 
brutărie, produse  de  patiserie,  produse  de 
cofetărie,aluaturi și amestecuri din acestea, 
ciocolată, îngheţată,  iaurt  inghețat,  şerbeturi  şi 
alte  glazuri comestibile,  zahăr,  îndulcitori 
naturali,  miere  și produse  apicole  de  uz 
alimentar, glazuri dulci și umpluturidulci, dulciuri 
(bomboane),  tablete  de  ciocolată  și gumă  de 
mestecat, melasă, drojdie, praf de copt,
produse  de  copt,  sare,  condimente,  mirodenii, 
ierburi  conservate,  oţet,  sosuri, maioneză, 
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare pe 
bază de paste, feluri de mâncare pe bază de 
orez, sandviciuri.
31.  Fructe, proaspete, legume, proaspete, nuci
neprocesate,  zarzavaturi  proaspete,  ciuperci, 
proaspete, trufe, proaspete, ierburi degrădină, 
proaspete,  fructe  cu  coaja  lemnoasă, 
proaspete.
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(210) M 2020 06359
(151) 09/09/2020
(732) STEFAN-CLAUDIU GLEVESANU,

STR. CRIZANTEMELOR NR.2B,
JUDETUL BRASOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

HAPLEA D'ALE GURII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante.

43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide.

───────

(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

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

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

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

(591)   Culori  revendicate:  maro,  roșu,  alb,
verde, galben

(210) M 2020 06360
(151) 09/09/2020
(732) NAIL SECRETS SRL, 

STR. STEFAN LUCHIAN, BL. 19, 
AP. 16,JUDEȚUL ARAD, ARAD, 
ARAD,ROMANIA
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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.

───────

(210) M 2020 06361
(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.

───────

(540)

Piff Puff

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.01; 26.02.01

(210) M 2020 06363
(151) 09/09/2020
(732) ARPAD-ANTON DECSEI, 

STR. BAUXITEI NR. 31, 
SECTOR 1,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: auriu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente pentru acumularea și
stocarea curentului electric, baterii pentru țigări
electronice,  încărcătoare  USB pentru  țigările 
electronice,  încărcătoare  pentru  bateriile 
țigărilor  electronice,  software, software  de 
sistem  și  de  suport  de  sistem  și  firmware, 
firmware și software pentruțigări electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii  tipărite, panouri  publicitare 
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi) 
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere 
din hârtie, cutii din hârtie saucarton, 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.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
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───────

(210) M 2020 06366
(151) 09/09/2020
(732) Î.M. VINĂRIA PURCARI S.R.L.,

STR. PURCARI NR. 4229,
RAIONUL STEFAN VODA,
PURCARI, MD-4229, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. CARAIMAN NR. 73,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NOCTURNE

(531) Clasificare Viena:
06.07.08; 06.07.25; 27.05.01; 27.05.17

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

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 
uleiurileesenţiale, pentru ţigările electronice, 
soluţii lichide  pentru  ţigările  electronice, 
cartomizoare pentru  țigări  electronice, 
atomizoare pentru țigări electronice, narghilea,
brichete  pentru  fumători,  vaporizatoare  cu 
ingestie  orală  pentru  fumători, instrumente  de 
curăţat  pipele  de  tutun,  maşini  de  buzunar 
pentru  rularea  ţigărilor, tutun  de  prizat,  cutii 
pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe de 
tutun.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare  de  servicii  de  informare  și  consiliere 
în  domeniul  comerțului  electronic, gestiunea 
afacerilor  de  comerț  cu  amănuntul pentru 
terți,  administrarea  afacerilor  magazinelor de 
comerț  cu  amănuntul,  asistență  în  afaceri, 
management  și  servicii administrative, 
prezentarea  produselor  prin  toate  mijloacele 
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul, 
prezentare de produse și servicii (în scopuri 
promoționale/publicitare), servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare  și  recompensare,  distribuirea  de 
materiale publicitare, de marketing și  materiale 
promoționale, organizarea  de  expoziţii  în 
scopuri comercialesau publicitare.

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase,
alcool de mentă, alcool din orez, bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, băuturi aperitiv
alcoolice, băuturi slab alcoolizate, 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), cocteiluri alcoolice,
curaçao, digestive (alcooluri și lichioruri), vin,
hidromel, jeleuri alcoolice (cocteiluri alcoolice),
lichior de anason, lichior de coacăze negre,
lichioruri, lichioruri care conțin cremă, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichioruri pe bază de
cafea,  lichioruri  pe  bază  de  scotch,  nira 
(băutură  alcoolică  pe bază  de  trestie  din 
zahăr),  rachiu  de  pere,  sake, înlocuitori  de 
sake,  preparate  pentru  fabricarea băuturilor 
alcoolice, esențe alcoolice, extracte  alcoolice,
extracte  din fructe cu alcool, cidru  alcoolic, 
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care
conțin
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───────

(210) M 2020 06372
(151) 09/09/2020
(732) DIMITRIOS XENOS, DRUMUL

POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MEDIN

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:bleumarin (HEX
#094770), turcoaz (HEX #03BABE)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata online prin intermediul unui
site web specializat de tip magazin online
pentru: instrumente și dispozitive medicale
(inclusiv sonde foley impregnate cu substanțe
nobile, canule traheostomie, pansamente,
pulsoximetre, măşti), suplimente alimentare
și dietetice pentru uz uman (inclusiv
vitamine, minerale, acizi grași esențiali,
aminoacizi, produse homeopatice, produse de
aromaterapie, suplimente pentru sportivi şi
atleţi, ulei de peşte, uleiuri din plante, enzime,
îndulcitori şi antioxidanţi, suplimente cu efect
cosmetic, suplimente proteice, orice alte tipuri
de suplimente alimentare și dietetice), alimente
pentru bebeluși, produse și preparate cosmetice
și de toaletă pentru îngrijirea, înfrumusețarea
și/sau dezinfectarea pielii, scalpului, părului,
corpului, dentiției adulților și bebelușilor,
distribuirea de materiale promoţionale, informații
comerciale și consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip
magazin online, servicii de agenţie de import-
export cu produse de tipul celor sus-menționate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătății și
consiliere farmaceutică.

───────

fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi  alcoolice  preamestecate,  altele  decât 
cele  bazate  pe  bere,  băuturi  aperitive pe  bază 
de lichior, băuturi aperitive pe bază de vin, 
băuturi  care  conțin  vin  (șprițuri),  băuturi pe 
bază de rom, băutură alcoolică pe bază devin
și  fructe,  băutură  sangria,  băutură  spirtoasă
japoneză dulce pe bază de orez (shiro-zake),
cocteiluri alcoolice care conțin lapte, cocteiluri
alcoolice de fructe, cocteiluri alcoolice preparate,
cocteiluri alcoolice în formă de gelatine răcite,
cocteiluri preparate pe bază de vin, punci de rom,
punci de vin, punciuri cu alcool, absint (băutură
alcoolică), aguardiente (băuturi spirtoase pe
bază de trestie din zahăr), amestec de whisky,
aquavit  (băutură  alcoolică),  arac  (băutură), 
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
băutură spirtoasă albă chinezească (baiganr),
băutură spirtoasă chinezească fermentată
(laojiou), băutură spirtoasă chinezească pe bază
de sorg (gaolian-jiou), băutură spirtoasă de
ginseng, băutură spirtoasă din orz decorticat,
băutură spirtoasă fermentată, băutură spirtoasă
japoneză albă (shochu), băutură spirtoasă
mixtă chinezească (wujiapie jiou), băutură
spirtoasă tonică cu extracte de șarpe mamushi
(mamushi-zake), burbon, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi distilate, băuturi spirtoase
chinezești pe bază de sorg, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase
distilate din orez (awamori), băuturi spirtoase
japoneze regenerate (naoshi), băuturi spirtoase
tonice aromatizate, băutură spirtoasă tonică
aromatizată cu extracte de ace de pin (matsuba-
zake), băutură spirtoasă tonică aromatizată
cu extracte de prune japoneze (umeshu),
băutură spirtoasă tonică cu extracte de
ierburi (homeishu), cachaça (băutură alcoolică
distilată obținută din trestia de zahăr), calvados
(băutură alcoolică distilată), digestive (lichioruri
și spirtoase), distilat de vișine, extracte de
lichioruri spirtoase, grappa (băutură distilată
de origine italiană), lichior de ginseng roșu,
lichior japonez aromatizat cu extracte de prune
japoneze, lichior japonez aromatizat cu extracte
din ace de pin, lichior japonez conținând extracte
de plante, rachiu, rachiu de ienupăr, rachiu
pentru gătit, rom, rom din sirop de trestie
de zahăr, rom infuzat cu vitamine, scotch,
shochu (băuturi spirtoase), vișinată, votcă,
whisky, whisky canadian, whisky din malț, șnaps
(băutură alcoolică), preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
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(210) M 2020 06374
(151) 09/09/2020
(732) SC PRO CONFORT WINDOWS

(540)

Confort creat cu grijă !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de tâmplărie.

───────

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ARAD, ROMANIA

(540)

F.C. UTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Genți sportive.
25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălțăminte), maiouri sportive, pantaloni
sportivi, șepci sportive, tricouri sportive fără
mâneci, costume sportive pentru jogging,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), bustiere sport, bluze sport,
hanorace sport, pantofi de sport, șorturi pentru
sport, treninguri (pentru sport), încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, cămăși
matlasate de uz sportiv, pantaloni matlasați de
uz sportiv.

28. Mingi (articole sportive), garduri (pentru piste
sportive), protecții utilizate în activități sportive,
mingi de fotbal.

───────

(210) M 2020 06376
(151) 09/09/2020
(732) ALEXANDRU BECUȚ, STR.

VIITORULUI NR. 88-90, ET. 4,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRABit pastrami bar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

29. Pastramă, carne, produse din carne,
produse din miel și oaie.

───────

SRL, 
STR. AUREL VLAICU NR.8A, 
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 06375
(151) 09/09/2020
(732) CALIN GABRIEL COSTEA, 

STR. CALIMANESTI NR. 7, 
BL. 29, AP.28, JUDEȚUL ARAD,  
ARAD,ROMANIA
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(210) M 2020 06377
(151) 09/09/2020
(732) VLAD-TUDOR PASCU, STR. ION

LUCA CARAGIALE NR. 12, AP. 25,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430091, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SELDOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, 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.

───────

(210) M 2020 06378
(151) 09/09/2020
(732) ALEXANDRU BECUȚ, STR.

VIITORULUI NR. 88-90, ET. 4,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SAOLA coffee shop

(531) Clasificare Viena:
03.04.13; 26.01.15; 26.01.18; 26.11.01;
27.05.01

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

30. Cafea, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, concentrate de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi gazoase
și carbogazoase pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată.
43. Servicii oferite de baruri și cafenele.

───────
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(210) M 2020 06380
(151) 09/09/2020
(732) IONUT-ADRIAN FICIU, STR.

ION BUDAI DELEANU NR. 49,
SAT BUCOV, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR.21, APT.2, JUD.CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ELEPHANT CAR WASH

(531) Clasificare Viena:
03.02.03; 03.02.24; 03.02.28; 01.15.14;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15

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

37. Servicii de spălătorie auto.
───────

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR.21, APT.2, JUD.CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

MERCUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de curăţat covoare.

───────

(210) M 2020 06383
(151) 09/09/2020
(732) SC TRANSILVANIA TREK SRL,

STR. SINDICATELOR NR. 9-13,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400029, CLUJ, ROMANIA

(540)

S SYNDICATE SOUL
DRINKS AND SPIRITS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.03; 26.04.18; 29.01.12

clase:
33. Spirtoase (băuturi), vodcă, whisky.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii hoteliere,
servicii de catering care constau în furnizarea

(591)    Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, alb, negru, gri

(210) M 2020 06381
(151) 09/09/2020
(732) APEROL SPA SRL, 

STR. DUNĂRII NR. 52/49, 
JUD CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de produse alimentare şi băuturi, servicii de
restaurant.

───────

(210) M 2020 06385
(151) 09/09/2020
(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)

BEBEMICIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(540)

TeamVision the
place for real men

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 24.15.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, vişiniu
(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.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
proiectare industrială, servicii de control al
calității şi de autentificare, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

───────

5. Suplimente alimentare, de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare, de uz alimentar 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,
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, băuturi pentru copii
mici, pudre medicinale pentru copii, preparate
dietetice pentru copii, alimente pentru copii
mici, alimente dietetice adaptate pentru copii,
suplimente dietetice pentru copii mici.

(210) M 2020 06386
(151) 09/09/2020
(732) CĂTĂLIN GROSU, 

STR. MITROPOLIT VARLAAM 
BL.4, AP.2, JUDEŢ VRANCEA, 
FOCŞANI,VRANCEA, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

239

(540)

ATELIER MINION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

purtate în timpul exercițiilor de judo, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
clinuri pentru subraț (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru colanți
(părți de articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru golf, cu excepția mănușilor,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, articole de îmbrăcăminte confecționate
din imitație de piele, îmbrăcăminte pentru
activități de petrecere a timpului liber, mănuși
până la cot fără degete (îmbrăcăminte),
burtiere pentru femei însărcinate (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, articole de îmbrăcăminte
pentru domnișoare de onoare, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, sutiene fără
bretele (articole de îmbrăcăminte), jambiere
pentru genunchi (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj
artistic, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, bentițe cu protecții pentru
urechi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, pantaloni de jogging
(articole de îmbrăcăminte), centuri cu buzunar
pentru bani (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru arte marțiale, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte din catifea,
pantaloni kaki (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru triatlon,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte pentru dans, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, articole de îmbrăcăminte
de agrement, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 06388
(151) 09/09/2020
(732) ANDRA IRENE IUZVA,

BLD. PIPERA NR. 1VIIIC, ET. 3, 
AP. 54,JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV,ROMANIA

25.  Îmbrăcăminte, manșoane (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
manșete (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
gabardine (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte impermeabilă),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
glugi (îmbrăcăminte), văluri (îmbrăcăminte),
brâie (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru automobiliști, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte din hârtie, gulere
răsucite (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din latex, bretele pentru îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte japoneză tradițională,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte din in, costume populare
(îmbrăcăminte), curele din piele (îmbrăcăminte),
pulover (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, trusouri (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, corsete (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile, șepci (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte religioase, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
clini pentru body-uri purtate de dansatori
(părți de articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), clini pentru ciorapi de
pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părți de articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de sport
(care nu include mănușile de golf), părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
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(540)

F.C. UTA 1945
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Genți sportive.
25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălțăminte), maiouri sportive, pantaloni
sportivi, șepci sportive, tricouri sportive fără
mâneci, costume sportive pentru jogging,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), bustiere sport, bluze sport,
hanorace sport, pantofi de sport, șorturi pentru
sport, treninguri (pentru sport), încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, cămăși
matlasate de uz sportiv, pantaloni matlasați de
uz sportiv.
28. Mingi (articole sportive), garduri (pentru piste
sportive), protecții utilizate în activități sportive,
mingi de fotbal.

───────

(210) M 2020 06393
(151) 09/09/2020
(732) SYNTAX AUTOGLASS SERVICES

SRL, STR. PAUNESTI NR.
10A, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TBF

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, airbag-uri (dispozitive de
siguranță pentru automobile), pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule aeriene,
lanțuri antiderapante, alarme antifurt pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru vehicule,
caroserii de automobile, lanțuri de automobile,
șasiuri de automobile, capote de automobile,
anvelope de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, benzi pentru butucii de roată,
caroserii de vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, garnituri de frână pentru vehicule,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, segmenți
de frână pentru vehicule, saboți de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, bare de protecție
pentru automobile, chesoane (vehicule), mașini
de camping/case mobile, canoe, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
mașini/autoturisme/automobile, cabine pentru
instalațiile de transport pe cablu, carcase
pentru anvelopele pneumatice/carcase pentru
anvelopele pneumatice, circuite hidraulice
pentru vehicule, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
suporturi de pahare pentru vehicule, lanțuri de
acționare pentru vehiculele terestre, motoare
de acționare pentru vehiculele terestre, lagăre

(210) M 2020 06389
(151) 09/09/2020
(732) CALIN GABRIEL COSTEA, 

STR. CALIMANESTI NR.7, BL.29,
AP.28, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, AP. 7, 
JUD. TIMIŞ,300629 TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA
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de motor pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele terestre, roți de cuplaj pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ștergătoare de faruri, elicoptere de
mici dimensiuni, comandate de la distanță,
pentru obținere de imagini, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru roțile
vehiculului, motoare cu reacție pentru vehiculele
terestre, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
truse de scule pentru repararea camerelor de
aer, alarme de marșarier pentru vehicule, centuri
de siguranță pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranță pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
șocuri pentru automobile, amortizoare de șocuri
cu arc pentru vehicule, oglinzi laterale pentru
vehicule, semnalizatoare pentru vehicule, huse
pentru roata de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acționate electric (componente ale vehiculelor
de teren), obloane ridicătoare (componente
ale vehiculelor de teren)/hayoane acționate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
bare de torsiune pentru vehicule, sisteme de
tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
lanțuri de transmisie pentru vehiculele terestre,
arbori de transmisie pentru vehiculele terestre,
transmisii pentru vehiculele terestre, benzi de
rulare pentru reșaparea anvelopelor, camere
de aer pentru anvelopele pneumatice, turbine
pentru vehiculele terestre, anvelope pneumatice,
anvelope pentru roțile vehiculului, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, autodube (vehicule),
clipsuri pentru capota vehiculelor/clipsuri pentru
capota vehiculelor, bare de protecție pentru
vehicule, șasiuri pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manșe de comandă pentru
vehicule, scări pentru vehicule, scaune de
vehicule, arcuri de suspensie pentru vehicule,
spițe pentru roțile vehiculului, roți de vehicul,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, geamuri
pentru vehicule, ștergătoare de parbriz.

───────

(210) M 2020 06395
(151) 09/09/2020
(732) S.C. ENTERPRISE CONCEPT

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

blue ticket

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 01.15.11

clase:
35. Consultanță în management, consultanță
în afaceri, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță în organizarea
firmelor, organizarea afacerilor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță pentru
management corporativ, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță pentru conducerea
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
privind managementul riscului (afaceri),
consultanță în materie de management,
consultanță privind planificarea în afaceri.
36. Consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
managementul riscului (consultanţă financiară),
servicii computerizate de consultanță financiară.

S.R.L., STR. SIRIULUI NR. 42-46,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Servicii de consultanță tehnologică,
consultanță privind calculatoarele, consultanță
profesională privind tehnologia, servicii de
consultanță tehnică, consultanță în domeniul
tehnic, consultanță privind asigurarea calității,
servicii de consultanță pentru software,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
instalarea de software pentru calculatoare.

───────

(210) M 2020 06396
(151) 09/09/2020
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

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

(540)

EMETIS
(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.
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,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 3 si 30 (cu excepția transportului),
pentru a permite acestora 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 on-

line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 06398
(151) 09/09/2020
(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)

MAXMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații imprimate, publicații periodice,
reviste (publicații periodice), publicații de
reclame, publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), ziare, ziare cotidiene, reviste
ca suplimente la ziare, almanahuri, buletine
de știri (materiale tipărite), albume, cataloage,
pliante tipărite, pliante informative tipărite,
broșuri, broșuri tipărite, cărți, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
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. Jocuri electronice, jocuri electronice
portabile, jocuri video electronice portabile,
console de jocuri portabile, mouse-uri pentru
jocuri, dispozitive de jocuri portabile, aparate de
jocuri electronice, console portabile pentru jocuri
electronice, controlere pentru console de jocuri,
joystick-uri pentru jocuri video, jocuri portabile
cu afișaj cu cristale lichide, jocuri portabile și
jucării cu funcții de telecomunicații integrate,
jocuri electronice cu output video, destinate
utilizării cu televizoare, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, componente de joc electronice
portabile, jucării electronice, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, aparatură electronică de divertisment
încorporând un afișaj cu cristale lichide, aparate

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 16, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu
ecran sau monitor extern, jucării, jocuri și articole
de joacă, jucării pentru animale, jocuri sportive,
articole de sport.

───────

(210) M 2020 06399
(151) 09/09/2020
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. CETĂȚII, NR. 39, DEMISOL 1,
AP.2, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CASCADORII RÂSULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicații săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicații electronice descărcabile,
publicații care pot fi descărcate, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, ziare electronice descărcabile,
aplicație software pentru televizoare, software
de calculator pentru televiziune, software de

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, publicitate în reviste, servicii
promoționale de publicitate, servicii de
publicitate digitală, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate în presă, servicii
de promovare și publicitate, abonament la ziare
electronice, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
închiriere de spațiu publicitar online, oferte
pentru licitații online în numele terților, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, 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), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  bagaje, 
servicii de vânzarecu ridicata în legătură cu 
bere, servicii devânzare cu ridicata în legătură 
cu  jucării,  servicii de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  bijuterii, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură cu  îmbrăcăminte, 
servicii  de  vânzare  cu  ridicata în  legătură  cu 
încălțăminte, servicii de vânzarecu ridicata în 
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu 
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de 
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale 
educaționale,  servicii  de vânzare cu ridicata 
în legătură cu echipamente sportive, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură  cu  materiale  tipărite, 
servicii de vânzare cuamănuntul în legătură cu 
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură cu  articole  sportive, 
servicii de vânzare cuamănuntul în legătură cu 
suplimente  alimentare, servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
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 ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse  alimentare,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cu instrumente decosmetică
pentru animale, servicii de vânzare curidicata în 
legătură  cu  instrumente  de  cosmetică  pentru 
oameni,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în 
legătură  cu   echipamente  electronice  de  uz 
casnic,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de comerț online cu amănuntul și ridicata, servicii
de comerț online și servicii de informare a
consumatorilor.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

244

aplicații informatice pentru televizor, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, software de calculator
pentru publicitate, software de învățare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spațiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
organizarea și vizualizarea de imagini digitale și
fotografii.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicații educative,
publicații promoționale, publicații periodice,
publicații de reclame, publicații periodice tipărite,
reviste (publicații periodice), ziare, reviste
ca suplimente la ziare, buletine informative
(tipărituri), material didactic și de instruire (cu
excepția aparatelor), reviste cu program tv.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoționale, pregătire de publicații
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicații/publicaţii online, pentru terți, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spatiu publicitar în publicatii periodice, ziare
și reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate
televizată, publicitate radio și de televiziune,
producție de publicitate televizată și radiofonică,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și
la televiziune, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate radiofonică, producție de
reclame radio, producție de clipuri publicitare
pentru radio, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, publicitate
online, crearea materialului publicitar, publicitate
și reclamă, închiriere de spațiu publicitar
și material publicitar, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
concepere, realizare, producție de material
publicitar, închirieri de spațiu publicitar, furnizare
de spații publicitare, producție de clipuri
publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoționale de publicitate, pregătire de

campanii publicitare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
producție de material publicitar vizual, închiriere
de spațiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate și marketing, servicii de agenție
de publicitate, consultanță privind publicitatea
în presă, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacție în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și marketing online, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
și închiriere de spatiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
punere la dispoziție și închiriere de spații
publicitare, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spatiu publicitar, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, emisiuni televizate,
difuzare de programe de televiziune, difuzarea
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41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, editare de
publicaţii, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite, publicare de afişe informative, publicare
multimedia a ziarelor, revistelor, a jurnalelor,
furnizare de publicaţii electronice, servicii de
publicare on-line, servicii de publicare de text
electronic, publicarea de materiale multimedia
online, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, furnizare de publicaţii on-line,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărți 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, publicarea de manuale
de lucru pentru administrarea afacerilor,
publicare de ghiduri pentru învăţământ şi
instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de

la radio și televiziune, comunicare de informații
prin televiziune, transmitere de programe
de televiziune, difuzare de programe de
televiziune retransmise prin conectarea cablului
la receptoarele de televiziune, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, transmisie
de date computerizate prin televiziune,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune,  radiodifuziune  de  programe  de 
televiziune folosind servicii  video la cerere și 
de  televiziune  cu  plată,  difuzare  de informații 
financiare/economice  prin  intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
și de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie și difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicații la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informații prin radio, servicii de informare prin
radio, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informații financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală și prin cablu, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, servicii de 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,
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  si  receptie  (transmisie)  de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, asigurarea accesului
la telecomunicații și a legăturilor la bazele
de date computerizate și la internet, difuzare
de informații prin intermediul televiziunii și 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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42. Proiectare și dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și
bloguri personale online, proiectare și inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,

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, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de texte
şi imagini, inclusiv in format electronic, altele
decât cele in scopuri publicitare, furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conţine informaţii extrase
din ziare, producţie de televiziune, servicii ale
studiourilor  de  televiziune,  producţie  de  filme 
pentru  televiziune, închiriere  de  programe  de 
televiziune,  producţie de  programe  de 
televiziune,  producţie  de emisiuni  de 
televiziune,  pregătire  de  programe de 
televiziune, divertisment de radio şi
televiziune, montaj de programe de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,
producţie de programe animate pentru
televiziune și televiziunea prin cablu, 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, furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune
cu plată, programe de televiziune prin cablu
(programare), producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, servicii privind ghidul programelor de
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare

pentru televiziune, stabilirea grilei de programe
de televiziune (programare), planificarea
programelor de radio şi de televiziune, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
furnizare de filme şi de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, creare de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe 
de  radio  şi  televiziune,  servicii ale 
studiourilor  de  înregistrare,  film,  video şi 
televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct pentru divertisment, servicii
de programe de ştiri pentru radio sau televiziune,
producţie de programe de televiziune în
direct cu scop educativ, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe
de televiziune, furnizare simultană a unor
programe de televiziune pe mai multe posturi,
nedescărcabile, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie si prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea și
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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sisteme de televiziune prin cablu și fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse și servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea 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 programeinformatice
(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 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  deconsiliere,  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  și  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, și anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere și actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare și întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte
date electronice, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare și întreţinere de software
și sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
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pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere și actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(540)

Sablier
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
instrumente pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2020 06404
(151) 10/09/2020
(732) ALEXANDRU ECHERT, STR.

ALBA IULIA NR. 9, JUD. BISTRIȚA-
NĂSĂUD, BISTRIȚA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

Ečhart

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01

clase:
30. Praline de ciocolată, batone de ciocolată,
fructe confiate în ciocolată, ciocolată, bomboane.
35. Servicii de comerț online și offline cu
produsele clasei 30: praline de ciocolată,
batone de ciocolată, fructe confiate în ciocolată,
ciocolată, bomboane, servicii de publicitate și
marketing.

───────

(210) M 2020 06406
(151) 10/09/2020
(732) IOSIF-MIRCEA VLAICU, STR.

GAROAFELOR NR. 2, BL. M3B,
SC. B, ET. 4, AP. 17, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

HRT TOPOLOG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

(210) M 2020 06400
(151) 09/09/2020
(732) S.C. SABLIER S.R.L., 

STR. CRINULUI NR. 34, SAT 
CUMPĂNA,JUD. CONSTANȚA, 
COMUNA  CUMPĂNA, 
CONSTANȚA,ROMANIA

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de 
bufet,  servicii  de  bufet  pentru  gustări
(snack-bar), servicii de catering



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

249

───────

(210) M 2020 06408
(151) 10/09/2020
(732) LIME MEDICALS SRL, STR.

GRIVITA NR. 160, CAMERA 4,
JUDETUL CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

LIME MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.12

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

care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de cazare temporară, servicii 
de  unităţi  de  cazare  (hoteluri, pensiuni), 
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii 
de  motel, rezervăripentru cazarea temporară.

5. Produse igienice pentru medicină, plasturi
și materiale pentru pansamente, substanțe
de sterilizare, soluții de sterilizare, preparate
de curățare și sterilizare a instrumentelor
chirurgicale, produse medicinale pentru
curățarea  dinților,  fungicide  de  uz  medical, 
dezinfectante, dezinfectantepentru instrumente 
medicale,  dezinfectanți  de  uz  medical, 
dezinfectanți  pentru instrumente  și  aparate 
medicale, produse dezinfectante de uz menajer.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale,  dentare  și  veterinare, dușuri bucale
electrice utilizate de medici stomatologi, bonete
chirurgicale,  bonete  de  protecție  pentru  păr, 
pentru  medici,  halate  medicale, halate  pentru 

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor  diverse  din  producţie  proprie  şi  a 
unor terţi,  în special  produse medicale și
produse  de  uz  medical  (exceptînd   transportul
lor), pentru  a permite clienţilor să le vadă şi să

21. Periuțe de dinți, periuțe pentru limbă, cutii
pentru periuțe de dinți, recipiente pentru periuțe
de dinți, suporturi pentru periuțe de dinți, capete
pentru periuțe de dinți electrice, periuțe de dinți
care se pun pe degete pentru bebeluși, truse de
îngrijire dentară conținând periuțe de dinți și ață
dentară, aparate cu jet de apă (dușuri de gură)
pentru curățarea dinților şi gingiilor, pahare din
plastic sau hârtie, distribuitoare de role de hârtie
igienică.

le achiziţioneze cât mai comod,  aceste  servicii

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, dușuri de decontaminare
portabile (dispozitive independente), autoclave
pentru sterilizare, instalații pentru sterilizare,
aparate de sterilizare pentru uz medical, aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
instalații de sterilizare pentru instrumente
medicale, sterilizatoare pentru periuțe de dinți.
16. Hârtie  și  carton,  foi,  folii  și  pungi  din 
materialplastic  pentru  împachetareși  ambalare,
pungi  de hârtie destinate utilizării în sterilizarea
instrumentelor  medicale,  bavete din  hârtie, 
bavete  cu  mâneci,  din  hârtie,  hârtie 
absorbantă,  hârtie  termosensibilă,  șervețele  de 
hârtie,  prosoape  din hârtie,  prosoape  de  hârtie 
pentru  mâini,  hârtie  de  toaletă,  ambalaje 
ermetice din hârtie,  pungi  de unică folosință 
din hârtie sauplastic pentru sterilizare.

izolare,  de  uz  medical,  halate   chirurgicale, 
măști  medicale,  măști  chirurgicale,  măști 
utilizate  de  personalul   medical,   măști 
medicale  pentru  protecție antibacteriană, 
mănuși  chirurgicale,  mănuși  de uz  medical, 
mănuși  de  uz  spitalicesc,  mănuși  de uz 
chirurgical,  mănuși  pentru  uz  veterinar, 
mănuși folosite la examinareamedicală, mănuși
de protecție de uz medical, mănuși de protecție
de unică folosință,de uz medical, mănuși de
protecție utilizatede persoane care lucrează 
în  domeniul stomatologic,  mănuși  pentru uz 
stomatologic, mănuși de protecție utilizate de
persoane  care  lucrează  în  domeniul medical,
îmbrăcăminte  de  protecție  de  uz medical, 
viziere de protecție pentru uzmedical, măști de
protecție respiratorie de uzmedical, bonete de
protecție  pentru  păr,  pentru  medici veterinari,
ecrane de protecție pentru față,de uz medical.
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───────

(540)

GRILLZY

(531) Clasificare Viena:
11.01.04; 11.01.09; 11.01.25; 01.01.05;
26.11.12; 01.15.05; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate pentru copt și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, 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 în aluat, pané, bruschete
(tartine), baghete umplute, banane în aluat,
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,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), 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 din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), 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, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (tortilla, fel de
mâncare mexicană), chifle cu pastă de fasole,
chifle fierte în aburi umplute cu carne tocată
(nikumanjuh), chifle umplute, chifle înăbușite
umplute cu pastă de fasole roșie, chimichanga
(burrito umplut), chipsuri de creveți, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
alge, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow
mein (mâncare de tăiței cu specific chinezesc),
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), covrigei, covrigei moi, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise (sandvişuri),

pot  fi  asigurate  de magazine en gros sau en 
detail,  prin  cataloage  de  vânzare  prin 
corespondenţă sauprin 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, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie  comercială, 
lucrări  de  birou,  servicii  de marketing, 
publicitate şi promovare, servicii de cercetare 
şi informaţii  de piaţă, promovare de bunuri şi 
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de 
calculatoare  şi  de  comunicaţii,  servicii  de 
magazin fizic sau on- line de comercializare cu 
amănuntul şi/sau cu ridicata.

(210) M 2020 06411
(151) 10/09/2020
(732) IOANA OBADEAN, 

ALE. BOTORANI NR. 8, BL. V84, 
SC. 3,AP. 65, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2168 XGC), portocaliu (Pantone 2347
XGC), galben (Pantone 137 XGC),
verde deschis(Pantone 9544 U),
albastru (Pantone 660 XGC)
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crustă de pizza, empanada, enchilada (tortillas,
gătită cu specific mexican), fajitas (tortilla, fel
de mâncare mexicană), 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
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, frigănele congelate, frigănele,
fulgi din cereale, fulgi de cereale uscate, fulgi de
orez, fulgi pita, găluște (aluat) chinezești umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), gustări alimentare pe bază de
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
musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, găluște
de creveți, găluște de orez, găluște din orez
garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluști (aluaturi) chinezești gătite în abur
(shumai, gătite), găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), gustări sărate pe bază
de cereale, gustări sărate pe bază de porumb,
hamburgeri cu brânză (sandvişuri), hamburgeri
fiind gătiți și introduși în chifle (sandvişuri),
hamburgeri introduși în chifle (sandvişuri), hot
dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă (memilmuk),
jiaozi (găluști umplute), lasagna (aluat umplut),
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 carne, 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, chipsuri de porumb
(nachos  mâncare  tradițională  mexicană),
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 (mâncare pe
bază de orez), paste făinoase umplute, pateuri
cu cârnați, pizza, pizza (preparată), pizza
congelată, pizza conservată, pizza proaspătă,
pizza refrigerată, pizza împăturită (calzone),
pizze negătite, plăcinte, plăcinte cu carne,
plăcinte cu carne de pasăre sau de vânat,
plăcintă cu carne, pătrățele cu ovăz, plăcinte cu
carne (preparate), plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu carne de
pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte
cu vânat, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, 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 cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și pește, 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
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, 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, 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, quesadilla (tortilla umplută, preparat
culinar mexican), 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 
primăvară,  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 salată, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sandvișuri
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dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
pe bază de ginseng, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa),
flan (cremă de zahăr ars), fondue din ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt
de arahide, fulgi din cremă de unt și zahăr
brun (butterscotch), gem de fasole dulce învelit
în crustă pe bază de zahăr (nerikiri, 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, preparate
din zahăr pentru cofetărie, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, înlocuitor de cremă,
înlocuitor de marțipan, înlocuitori de ciocolată,
marțipan, marțipan din ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de migdale, migdale acoperite
de ciocolată, măr în aluat, pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase
în ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse
de cofetărie), nuga, orez sub formă de 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), pasta pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
pavlova preparate cu alune, 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), prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine,
pâine indiană, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de brutărie, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, 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 mentă
(nemedicinale), produse de cofetărie cu aromă
de praline, 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,

încălzite la grill, sendvișuri cu carne de curcan,
snacksuri din grâu extrudat, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, spaghetti cu chiftele, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, terci de
dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței ramen, turte de orez
sote (topokki), turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, wonton
(aluat umplut), batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
pâine, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuit graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante (produse
de cofetărie), arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti 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, bucăți
de jeleu dulce din pastă de fasole roșie (yohkan),
budinci, budinci yorkshire, budinci de orez,
budinci gata preparate, budincă de griș, budincă
de orez, 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 hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cornuri, cozonac pandoro, creme englezești
custard (deserturi la cuptor), creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe bază 
de  ciocolată,  cremă  de  ciocolată  pentru
pâine, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, 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 nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
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produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, 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,
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, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite cu înlocuitor de 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 pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară (produse
de cofetărie), sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), specialități de
patiserie, 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), vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard).
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 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 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 băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, 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  referitoare  la  delicatese,  servicii 
de vânzarecu amănuntul referitoare la fructe,
servicii devânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul în  legătură  cu  produse  lactate, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în legăturăcu berea, servicii de vânzare cu 
amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu  băuturi 
alcoolice (cuexcepția berii), servicii de vânzare 
cu  amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu 
băuturi  nealcoolice, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalogîn legătură cu produse
alimentare, servicii devânzare cu amănuntul 
prin  corespondență  în legătură  cu  berea, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin 
corespondență  în  legătură  cu băuturi 
alcoolice (cu excepția berii), serviciide vânzare 
cu amănuntul prin corespondență în legătură 
cu băuturi nealcoolice, servicii devânzare cu
amănuntul prin corespondență înlegătură 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 (cuexcepția 
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 băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu 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 ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
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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
fructe de mare, 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
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, 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 diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare prin
licitație publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, analiză de preț, comandă
computerizată de stoc, consiliere cu privire la
produse de consum, consultant privind calculul
de cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
comerciale privind produsele și serviciile pentru
consumatori, 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, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență

comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), 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, 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, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, 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  a  reclamațiilor  în perioada  de 
garanție, prelucrare administrativăde comenzi 
de  achiziție  computerizate, prelucrare 
administrativă de comenzi de achiziție plasate 
prin  telefon  sau  calculator, prelucrare 
administrativă de comenzi de marfă,prelucrare
electronică  a  comenzilor,  prelucrare și 
organizare  administrativă  de  comenzi  prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii ale agențiilor de export,
servicii ale agențiilor de import, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
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de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenţie de import și export, 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 preluare de comenzi telefonice pentru
terți.
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.

───────

(540)

CLUBUL FOTOGRAFILOR

(531) Clasificare Viena:
16.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06413
(151) 10/09/2020
(732) CEBANU GHENADIE, 

ALEEA MIHAIL SADOVEANU 
NR. 61D, C1,ET. 4, AP. 29, 
JUDEŢ IAŞI, 700489, IAȘI, 
ROMANIA
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(540)

AiuReA

(531) Clasificare Viena:
12.01.06; 02.05.01; 29.01.15; 26.11.25

(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu,roşu, mov, roz

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

28. Locuri de joacă (articole de joacă).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la cărţi, reviste, jucării, jocuri, produse
alimentare, băuturi, articole de îmbrăcăminte,
publicitate.
41. Activități 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 de recreere, servicii educative, de
divertisment și sportive, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de

divertisment, servicii de divertisment de tipul
reprezentațiilor cinematografice, servicii de
divertisment cinematografic, proiecții de filme
cinematografice.
43. Servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii pentru furnizarea de băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servire de
alimente și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), furnizare de alimente și băuturi , servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat.

───────

(540)

summermag

(210) M 2020 06414
(151) 10/09/2020
(732) BEAVYS LOUNGE S.R.L., 

STR.MIHAIL KOGALNICEANU, 
NR.13, BIROUL 2A, BL. C2, 
JUD.BRAŞOV, BRAŞOV, 
BRAȘOV, ROMANIA

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

(210) M 2020 06415
(151) 10/09/2020
(732) GEORGE CRISTIAN ISTRATE,

195 RUE DE VERSAILLES, 
VILLE-D'AVRAY, 92410, FRANȚA
DRAGOŞ ALEXANDRU CÂRNICI,
BD. GHEORGHE ŞINCAI NR. 15, 
BL.5A, SC.A, ET.6, APT.21,
SECTOR 4, BUCURESTI ,
ROMANIA
GELU IONUŢ KELMER,
STR. LT. VICTOR MANU NR. 42A,
BL.H, SC.A, APT.4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.POLONA NR.115, BL. 15, 
SC. A, AP.19, SECTOR 1, 
BUCURESTI, 010497,ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.15; 06.01.02

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, comercializare şi vânzare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) 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
online de produse diverse, 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, facilitarea
de servicii de schimb şi de vânzare de
servicii şi produse ale terţilor prin calculator şi
reţele de comunicaţii, servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care oferă
suporturi media digitale, publicitate on-line într-
o reţea computerizată, servicii de agenţie de
import-export.

───────

(540)

wintermag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, comercializare şi vânzare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) 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
online de produse diverse, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare

(210) M 2020 06416
(151) 10/09/2020
(732) GEORGE CRISTIAN ISTRATE,

195 RUE DE VERSAILLES, 
VILLE-D'AVRAY, 92410, FRANȚA
DRAGOŞ ALEXANDRU CÂRNICI,
BD. GHEORGHE ŞINCAI NR.
15, BL.5A, SC.A, ET.6, APT.21,
SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA
GELU IONUŢ KELMER, 
STR. LT. VICTOR MANU NR. 42A,
BL.H, SC.A, APT.4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Petran. Joy.
Passion. Freedom.

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

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

───────

(210) M 2020 06418
(151) 10/09/2020
(732) RESTART ENERGY ONE SRL,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 11,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RESTART ROMÂNIA
(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.

38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 06420
(151) 10/09/2020
(732) WISELY ONLINE SERVICES SRL,

ALEEA BARSEI NR. 4, SC. 2,
ET. 2, AP. 23, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400605, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Învață cu Wisely

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 20.07.02; 09.07.22; 27.05.01;
29.01.13

şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare  şi  de  comunicaţii,  facilitarea  de 
servicii de schimbşi de vânzare de servicii şi 
produse  ale  terţilor prin  calculator  şi  reţele  de 
comunicaţii,  servicii  de magazin  de 
comercializare cu amănuntul on-linecare oferă 
suporturi  media  digitale,  publicitate online 
într-o reţea computerizată, servicii deagenţii de 
import-export.

(210) M 2020 06417
(151) 10/09/2020
(732) PETRU PAVELIUC, 

STR. SOCOLA NR.17, BL. D7, 
SC.C, AP. 08, JUD.IAŞI, IAŞI, 
700186, IAȘI, ROMANIA
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(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.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06421
(151) 10/09/2020
(732) OANA-FLORENTINA SPATARU,

STR. FETESTI NR. 2, BL. V12,
SC. 8, ET. 1, AP. 74, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COVY

(531) Clasificare Viena:
02.01.07; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
culegere, blocuri de desen, planşete pentru
desen, seturi pentru desen, fluturaşi publicitari
(tipărituri), şerveţele din hârtie, reviste (publicaţii
periodice), manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale),
felicitări muzicale, ziare, fotografii (tipărite),
ilustraţii, portrete, timbre poştale, cărţi poştale,
postere, cărţi de cântece, panouri publicitare din
hârtie sau carton.
28. Păpuşi, păpuşi vorbitoare, păpuşi (jucării),
îmbrăcăminte de păpuşi, păpuşi de pluş, păpuşi
de Crăciun, păpuşi din hârtie, păpuşi din
porţelan, seturi de păpuşi, camere de păpuşi,
case de păpuşi, păpuşi în stil european,
păpuşi din material textil, păpuşi făcute din
cârpe, păpuşi occidentale îmbrăcate tradiţional,
păpuşi îmbrăcate în mod tradiţional, păpuşi

(591) Culori revendicate: alb, albastru 
deschis(HEX #00c8f8), albastru 
închis (hex#2e1573)

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 alcalității și  de  autentificare,  crearea  și
dezvoltarea  calculatoarelor  și a programelor de
calculator.
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care se bagă pe degete, păpuşi umplute cu
nisip sau bobite, păpuşi matrioşka (păpuşi
ruseşti din lemn, goale pe interior, în care
sunt introduse alte păpuşi de la mare la mic),
păpuşi Bodhidharma cu pupilele nedesenate
(menashi-daruma), articole de pus pe cap pentru
păpuşi, măşti din hârtie, măşti de jucărie, măşti
de halloween, măşti de carnaval, măşti de
teatru (obiecte de divertisment), aparate de
amuzament, automate şi acţionate cu fise, mingi
pentru jocuri, clopoţei pentru pomul de Crăciun,
jocuri pe tablă, blocuri de construcţie (jucării),
jocuri de construcţie, măşti de carnaval, darts,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, carusele
pentru parcurile de distracţii, discuri zburătoare
(jucării), jocuri, aparate pentru jocuri, puzzle-
uri, zmeie, măşti (obiecte de divertisment),
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, pălării din hârtie pentru petreceri,
jocuri de societate, pinatas, cărţi de joc, mingi/
bile de joacă, baloane pentru joacă, jucării de
pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată, jocuri
portabile cu ecrane cu cristale lichide, jocuri
portabile şi jucării cu funcţii de telecomunicaţii
integrate, păpuşi marionete, rachete/bâte pentru
jocuri, fluturaşi (de badminton), popice, popice
(jocuri), globuri de zăpadă, titirezi (jucării),
jucării umplute, ursuleţi de pluş, măşti de
teatru, ţinte pentru tragere, maşini de jucărie,
machete de jucărie, case de jucărie pentru copii,
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, triciclete
pentru copii (jucării).
41. Servicii de parcuri de amuzament,
închirierea lucrărilor de artă, educaţie de
tip şcoală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea de concerte, 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, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaţionale furnizate de asistenţi pentru nevoi
speciale, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul

divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de model
pentru artişti, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
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, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, scrierea de scenarii de
film, altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, servicii de tabere
sportive, închirierea de decoruri pentru scenă,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
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terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(540)

HOTZEASS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Aparate de curăţat electrice cu aburi
de uz casnic, aparate electrice de făcut
produse de cofetărie, aparate de râşnit
electrice de bucătărie, aparate de stoarcere
a portocalelor (acţionate electric), aparate
(electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, aparate
electrice de bucătărie care transformă alimentele
solide în lichide (aparate pentru bucătărie),
aparate electrice de lipire, aparate electrice
de sigilat pungi, aparate electrice de uz
casnic pentru ambalarea alimentelor în vid,
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate electrice pentru
curăţenie, pentru uz casnic, aparate pentru
aplicarea etichetelor cu cod de bare, maşini
de ascuţit electrice, aspiratoare, aspiratoare de
praf portabile (electrice) cu piese consumabile,
aspiratoare electrice de uz casnic, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare uscate şi cu
apă, aspiratoare verticale, bormaşini robotizate
electrice de mână, bormaşini cu suport, maşini
electrice de bucătărie, râşnite de cafea, maşini
centrifuge de stors, ciocane de lipit electrice,

coase electrice pentru grădină, maşini de
cusut, cuţite de bucătărie electrice, cuţite de
măcelar electrice, cuţite electrice, cuţite electrice
pentru pâine, cuţite electrice pentru pizza,
cuţite pentru tăiat legume (acţionate electric),
cuţite şi aparate de ascuţit cuţite electrice,
deschizătoare electrice de conserve, dispozitive
de feliat brânză (aparate), dispozitive de curăţat
cartofi (maşini electrice), dispozitive de tuns
(acţionate electric) pentru animale, dispozitive
electrice de ascuţit foarfece, dispozitive electrice
pentru decojirea legumelor, dispozitive electrice
pentru pulverizarea insecticidelor, dispozitive
electrice pentru umplerea cârnaţilor, dispozitive
pentru decojirea legumelor, dispozitive pentru
scos miezul din legume (maşini), distribuitoare
de bandă adezivă (maşini), distribuitoare de
săpun, feliatoare de brânză, electrice, feliatoare
de legume (aparate), ferăstraie (maşini), foarfeci
electrice, maşini de gofrat, maşini de călcat
electrice, maşini de călcat şi prese de rufe,
maşini de găurit cu percuţie (maşini sau piese
pentru maşini), maşini de găurit manuale cu
acţionare electrică, maşini de găurit portabile
(electrice), maşini de măcinat (portabile,
acţionate electric), maşini de pulverizare, maşini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
maşini de spălat de uz casnic, maşini de
spălat vase de uz casnic, maşini de spart
gheaţa, maşini de tăiat pâine, maşini de tocat
(electrice) de uz casnic, maşini de tocat fructe
(acţionate electric), maşini electrice de cusut,
maşini electrice de curăţare cu abur, maşini
electrice de găurit fără fir, maşini electrice de tăiat
carne, folosite în bucătărie, maşini electrice de
tuns, maşini pentru măcinat (electrice), maşini şi
aparate agricole, de grădinărit şi silvice, mixere
de bucătărie, electrice, mixere electrice de uz
casnic, mixere electrice pentru cafea, dispozitive
electrice de manevrat perdele, pulverizatoare
acţionate electric, pulverizatoare (maşini) pentru
horticultură, râşniţe de cafea electrice, râşnite
de uz casnic, altele decât cele manuale, râşnite
electrice de piper, râşnite electrice de sare, roboţi
de bucătărie, roboţi de bucătărie electrici pentru
uz casnic, saci din hârtie pentru aspiratoare, saci
din plastic pentru aspiratoare, scule de grădinărit
(electrice), scule electrice, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe şi legume, şurubelniţe
electrice, şurubelniţe multifuncţionale (acţionate
electric), tăietoare de legume în spirală, electrice,
teluri electrice pentru uz casnic, tocătoare
electrice de carne, unelte electrice, unelte şi
ustensile electrice de bucătărie, aparate de
zdrobit cartofi (maşini electrice).
9. Accesorii pentru aplice de perete
(comutatoare), adaptatoare de priză, adaptoare

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, 
ŞOS.PANTELIMON, NR. 243, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608, 
ROMANIA

(210) M 2020 06422
(151) 10/09/2020
(732) ABDULKARIM MOKHLES, 

STR. VASILE ALECSANDRI 
NR. 84B,JUD. ILFOV, SAT 
DOBROIEŞTI,ILFOV, ROMANIA
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audio, adaptoare de baterii, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare
de curent, adaptoare de curent alternativ,
adaptoare electrice, adaptoare pentru prize,
adaptoare pentru telefoane, adaptoare USB,
maşini de adunat, agende digitale, agende
electronice, alarme electrice, nu pentru vehicule,
alarme electrice şi electronice antifurt, nu
pentru vehicule, alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluşi, alarme pentru
siguranţă personală, amplificatoare, antene şi
componente, aparate audio-vizuale, aparate de
comandă cu activare sonoră pentru instalaţiile
de iluminat, aparate de comandă electrică,
aparate de fotografiat, aparate de măsură,
aparate de proiectat diapozitive, aparate de
proiecţie, aparate de proiectare de fotografii,
aparate de recunoaştere facială, aparate de
semnalizare, aparate de supraveghere vizuală,
aparate de telecomandă pentru iluminat, aparate
electrice de măsurare, aparate electrice de
supraveghere, aparate interfon, aparate radio
cu ceasuri încorporate, aparate şi instrumente
pentru cântărire, senzori piezo-electrici, balanţe,
baterii, baterii reîncărcabile, boxe, brăţări
inteligente, brelocuri electronice sub formă de
dispozitive de comandă la distanţă, busole,
cântar de buzunar, cântar digital portabil
pentru bagaje, căni gradate, cântare de
baie, cântare de bucătărie, cântare electrice,
cântare electronice, cântare electronice digitale
portabile, cântare electronice pentru uz personal,
cântare electronice pentru bucătărie, cântare
gradate de sticlă, cântare pentru determinarea
procentului de grăsime corporală, de uz casnic,
ceasuri inteligente, cronometre electronice de
bucătărie, cronometre de bucătărie, neelectrice,
cronometre universale electronice, dispozitive
electronice de alarmă personală, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluşi,
dispozitive electronice de comandă la distanţă,
etuiuri de ochelari, baterii pentru iluminat,
încărcătoare, încuietori electrice, încuietori
electronice, încuietori inteligente, indicatoare
iluminate, indicatoare electrice, instalaţii
electrice antifurt, instrumente pentru măsurarea
temperaturii, întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), lacăte (electrice) pentru biciclete,
lacăte electronice, lacăte inteligente, lanternă
magică, lanterne de semnalizare, lupe (optică),
magneţi decorativi, măşti de protecţie, măşti
de protecţie a feţei pentru muncitori,
măşti de protecţie împotriva prafului, măşti
protectoare pentru filtrarea aerului, player
portabil multimedia, playere MP4, prize pentru
aparate de ras electrice, prize, fişe şi alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),

radiocasetofoane portabile, radiouri portabile,
rame foto digitale, rulete de măsurat, seturi
de încuietori electronice, siguranţe, sisteme de
alarmă, sonerii (dispozitive de avertizare), surse
de alimentare (baterii), telecomenzi, televizoare,
tensiometre, nu pentru scopuri medicale,
termometre, nu pentru scopuri medicale, viziere
de protecţie, vizoare (lentile de mărire) pentru
uşi.
11. Aparate de odorizare a aerului, duze anti-
stropire pentru robinete, încălzitoare pentru
pat, aparate de prăjit pâinea şi prăjitoare de
pâine, maşini de făcut şi copt pâine, arzătoare,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare
de încălzire centralizată, fântâni de ciocolată,
electrice, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, ustensile
pentru gătit, electrice, aparate şi instalaţii de
gătit, plite electrice, lămpi cu lumină rece,
friteuze, electrice, umidificatoare, aparate de
dezinfectare, fiare de călcat cu abur pentru
ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni
festive şi ghirlande luminoase pentru decoraţiuni
festive, ventilatoare (aer condiţionat), aparate
de gătit la aburi, electrice, încălzitoare pentru
picioare, electrice sau neelectrice, brichete
pentru aprinderea gazului, brichete cu gaz,
uscătoare de păr, aparate de uscare a
mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/lămpi
portabile cu fixare pe cap, aparate de încălzire,
reşouri, ceainice, electrice, lămpi, becuri, lumini,
electrice, pentru pomul de Crăciun şi instalaţii
electrice pentru pomul de Crăciun, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), aparate de
gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii, fântâni
ornamentale, radiatoare, electrice, prăjitoare,
aparate de prăjire/plite pentru fript (aparate
de gătit)/grătare (aparate de gătit), rotisoare,
lanterne electrice/lanterne electrice de buzunar,
încălzitoare de apă.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, servicii de agenţii
import export, regruparea în avantajul terţilor
a diverselor produse (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 magazin
fizic sau online de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata a produsele solicitate din
clasele 7, 9, 11, servicii de achiziţie, cumpărare
şi vânzare pentru terţi, servicii de desfacere
(vânzare), prezentarea produselor, prin orice
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mijloace, pentru comercializare engross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitare de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, online într--o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii.

───────

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ARAD, ROMANIA

(540)

GEMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.01.08; 29.01.14

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

41. Activităţi sportive, activităţi sportive şi
culturale, servicii de antrenament pentru activităţi
sportive, instruire, educaţie, instruire în materie
de educaţie fizică, educaţie cu privire la
sănătatea fizică, organizarea de competiţii
sportive.

44. Servicii de frumuseţe oferite de un centru
SPA, servicii de masaj.

───────

(540)

Telegrafonline

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, informaţii comerciale.
41. Furnizarea de ştiri şi informaţii educative,
culturale sau de divertisment prin intermediul
unui site web.

───────

(210) M 2020 06426
(151) 10/09/2020
(732) ROMANIAN FINANCIAL

NETWORK SRL, STR. DR
IACOB FELIX 21, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011031, ROMANIA

(540)

my BUSINESS IN ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cărți audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile.
35. Administrație comercială, consultanță fiscală
(contabilitate), consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță în domeniul
auditului financiar.

───────

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

(591) Culori  revendicate:  roşu (RGB 188 37
34), gri (RGB 114 114 113)

(210) M 2020 06423
(151) 10/09/2020
(732) SC GEMI CENTRE SRL, 

B-DUL. NICOLAE TITULESCU
NR.3, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(210) M 2020 06424
(151) 10/09/2020
(732) EPIC WEB SRL, 

STRADA FLORIN 
PROTOPOPESCU NR. 1A, 
JUD.CONSTANTA, CONSTANTA,
900250, CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2020 06427
(151) 10/09/2020
(732) DANIEL OȚIL, SOS. VITAN

BÂRZEȘTI NR. 7D, SECTOR 4,
BUCURESTI, 70, ROMANIA
GRATAR ȘI VORBE SRL, STR.
CANTONULUI NR. 9, JUD.ILFOV,
CORBEANCA, 70, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI – AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, PARTER,
AP. 91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

The GRILL meet & meat

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.05

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

35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet, rețele
de socializare sau prin intermediul unui site
web specializat, publicitate pentru servicii de
restaurant și catering, gestionarea afacerilor
din domeniul restaurantelor, administrație
comercială, servicii de promovare şi de
informare, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de produse alimentare
și băuturi (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse furnizate prin
intermediul unui restaurant, casă de comenzi
cu amănuntul sau cu ridicata, prin intermediul
meniurilor și cataloagelor cu comandă prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, prezentarea pentru vânzarea
de produse alimentare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui

site web specializat sau platforme dedicate,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziționeze comod, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții pentru restaurant
și produsele sale, informații şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse/servicii, inclusiv servicii de asistență şi
consultanță comercială.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi.

───────

(210) M 2020 06428
(151) 10/09/2020
(732) GEORGEL MITRUȚ GHIRITI, STR.

ALEXANDRU DIMITRIE XENOPOL
NR. 39, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

MEDGEODENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de educație
și instruire referitoare la asistența medicală,
instruiri în îngrijirea dentară, servicii de instruire
în domeniul dentar.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
pentru pregătirea rapoartelor medicale (servicii
medicale), servicii oferite de clinici medicale,
furnizare de informații despre stomatologie,
consultații medicale, informații medicale, servicii
de furnizare de informații medicale, furnizare
de informații despre servicii medicale, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
furnizare de informații medicale în sectorul
sănătății, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, servicii de anestezie dentară,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de clinici
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dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, închiriere de instrumente medicale,
servicii de albire a dinților, asistență medicală
la domiciliu, controale medicale, consiliere
medicală, servicii de consiliere medicală, servicii
de ortodonție.

───────

(210) M 2020 06429
(151) 11/09/2020
(732) S.C. BOGMAD TRADING &

DISTRIBUTION S.R.L., STR.
MĂRĂȘEȘTI NR. 174, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

BGM

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17

clase:
34. Tutun, tuburi pentru țigarete, accesorii pentru
fumători: tabachere tutun, foițe pentru rulat tutun,
filtre pentru țigarete, aparate pentru injectarea
tutunului în tuburi de hârtie, aparate pentru
rularea tutunului, grinder pentru măcinat tutun,

filtre pentru rulat tutun, chibrite, țigări de foi, țigări
electronice.

───────

(210) M 2020 06430
(151) 11/09/2020
(732) DSC EXPRES LOGISTIC SRL,

CALEA BUCUREȘTILOR NR. 1,
BL. CORP C9, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, 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)

DSC DRAGON STAR CURIER

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.03.04; 04.03.03

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri).

───────

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

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

(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

PRO TECH

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
16.01.04

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

35. Servicii de vânzare a produselor diverse
și a produselor: încărcătoare laptop, baterii
laptop, baterii de telefoane, tastaturi laptop,
prin intermediul site-urilor web, prin mijloace
electronice și prin distribuitori (resseleri), servicii
de import cu încărcătoare laptop, baterii laptop,
baterii de telefoane, tastaturi laptop.
42. Creare și menținere site web.

───────

(540)

POWER MEDIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.04

clase:
35. Servicii de comunicare publicitară,
publicitate (advertising), consultanță de
marketing și comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 06433
(151) 11/09/2020
(732) EMPORIS NETWORKS SRL,

STR. COL. DUMITRU BALTĂREŢU
NR. 19, JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#1d76bc), negru (HEX #414142, HEX
#231f20)

(210) M 2020 06434
(151) 11/09/2020
(732) POWER MEDIA S.R.L., 

STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 93,  
JUDETUL SALAJ, ZALAU, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06435
(151) 11/09/2020
(732) PRESTIGE FLOWERS BOUQUET

S.R.L., B-DUL DECEBAL NR. 12,
BL. 7, SC. 1, AP. 15, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRESTIGE. A promise,
not a word SINCE 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 25.01.25

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

31. Aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori
uscate în scopuri decorative, aranjamente florale
uscate pentru butoniere.
44. Închiriere de aranjamente florale,
contractare de închiriere de aranjamente florale,
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor.

───────

(210) M 2020 06436
(151) 11/09/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

(540)

Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
chipsuri din fructe, pastă din fructe presate.
30. Produse de patiserie și cofetărie, napolitane,
îngheţată de fructe, șerbeturi și alte glazuri
comestibile, sosuri de fructe, ciocolată.
31. Fructe și legume proaspete.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, extracte din fructe,
alcoolice.
35. Publicitate.

───────

(591) Culori  revendicate:  auriu  (Pantone 
142C)

BUILDINGS SRL, 
STR. IOSIFVULCAN NR. 5, 
AP. 17, JUDEŢBIHOR, 
ORADEA, BIHOR,ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, alb, roșu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06437
(151) 11/09/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
chipsuri din fructe, pastă din fructe presate.
30. Produse de patiserie și cofetărie, napolitane,
îngheţată de fructe, șerbeturi și alte glazuri
comestibile, sosuri de fructe, ciocolată.
31. Fructe și legume proaspete.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, extracte din fructe,
alcoolice.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 06438
(151) 11/09/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
chipsuri din fructe, pastă din fructe presate.
30. Produse de patiserie și cofetărie, napolitane,
îngheţată de fructe, șerbeturi și alte glazuri
comestibile, sosuri de fructe, ciocolată.
31. Fructe și legume proaspete.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, extracte din fructe,
alcoolice.
35. Publicitate.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, alb, roșu
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(210) M 2020 06439
(151) 11/09/2020
(732) ZEN TELLY ENTERTAINMENT

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

FLOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de producție video, audio și de
fotografie, producţie de filme cinematografice,
producţie de benzi video, producţie multimedia,
producţie de
emisiuni de televiziune, producţie de înregistrări
sonore şi/sau video, producţie video în scopuri
de divertisment, producţie de programe de
televiziune, producţie de filme de televiziune
şi cinematografice, servicii de înregistrări audio
şi video, distribuţie de filme, distribuție de
materiale audio, video și materiale audiovizuale
prin intermediul canalelor de televiziune și
online, înregistrări pe benzi video (filmare),
montajul benzilor video, servicii de editare audio
şi video, servicii de editare în procesul de
post-producţie a muzicii, a materialelor video
şi a filmelor, servicii de editare video pentru
evenimente, editare de texte scrise altele decât
cele publicitare, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, pe internet, furnizare
de materiale video, nedescărcabile, pe internet,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, servicii
de editare video, microeditare, publicarea de
materiale multimedia online.

───────

(210) M 2020 06440
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI,

COMUNA MAGURA BL. B1, SC.
B, AP. 12, JUDEŢ BACAU, SAT
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

MAXINFINITE

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

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse din
piele pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu programe
de jocuri video, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brelocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu portchei
(decorațiuni mici sau brelocuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,

SRL, STR. FLORILOR NR. 76,
CORP C7, LOCUINŢA NR.2, 
ETAJ1, CAMERA 1, JUDEŢ CLUJ,
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA
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38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și TV, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.

───────

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  aparate pentru 
jocuri  video,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  căni  gradate,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
suporturi  de  mouse,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu mouse-uri 
de calculator, servicii de vânzare cuamănuntul
online în legătură cu huse de tip flip pentru 
telefoane  mobile,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  huse  din
piele pentru tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse din piele
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu portchei (decorațiuni mici sau
brelocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți ilustrate,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rucsacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mini-
rucsacuri,  servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură cu suporturi  pentru  cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu căni,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu căni termos, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură cu căni decafea, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online în  legătură  cu  căni  de 
băut, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în  legătură   cu   articole   de     îmbrăcăminte,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură  cu  articole  de  încălțăminte, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
articole pentru acoperirea capului, servicii de 
vânzare cu amănuntul online înlegătură cu părți
de  îmbrăcăminte,  încălțăminte  și  articole 
pentru acoperirea  capului,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
jucării  de pluș,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în  legătură  cu  jocuri, 
servicii de vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu  jocuri  de societate,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
mouse-uri  pentru jocuri, servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  online  în legătură  cu  cărți 
(jocuri),  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
online în legătură cu cărți dejoc, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
aparate pentru jocuri video.
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(540)

VINIA

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 05.07.10; 11.03.02;
05.03.19; 27.05.01; 27.05.17

clase:
31. Struguri proaspeţi, butaşi de viţă de vie, tufe
de struguri, tulpini de struguri.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin,
vin rosu, alb, rozé, spumant, vin fiert, vinuri
îmbogățite, vinuri neacidulate, punci de vin, vin
slab alcoolizat, vin pentru gătit, vin de Xeres, vin
de struguri, mure, căpşuni, zmeură neagră, vinuri
de desert, vinuri de masă, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, băutură alcoolică pe
bază de vin și fructe, vinuri japoneze din struguri
dulci conținând extracte de ginseng și scoarță de
cinchona, băuturi spirtoase.
39. Servicii de îmbuteliere, depozitare şi
livrare de vinuri, băuturi spirtoase şi băuturi
nonalcoolice.

───────

(210) M 2020 06442
(151) 11/09/2020
(732) ABYSAND SRL, STR. REGIMENT

(540)

ABYSAND MOBILIER TAPITAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilier tapiţat (canapele, noptiere, scaune).
───────

(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, vişiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2020 06441
(151) 11/09/2020
(732) S.C. DAILY GROUP SRL, 

STR. AUREL VLAICU NR. 67, 
JUDEŢSUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

11 SIRET, NR. 8, BL. C12, SC. 3,
AP. 52, JUDEŢ GALAŢI, GALAȚI,
 ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

272

(210) M 2020 06443
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI,

(540)

MAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 04.03.19; 04.03.25;
01.01.05

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

COMUNA MAGURA BL. B1, SC.B, 
AP. 12, JUDEŢ BACAU, SAT
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA 13SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1, BIROUL1.02, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse din
piele  pentru  telefoane  mobile,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu  huse 
pentru  laptopuri, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură cu  huse  pentru 
telefoane  inteligente,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu huse pentru  telefoane,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în  legătură
 

cu huse pentru tablete, servicii devânzare cu
amănuntul  în  legătură  cu  programe de  jocuri 
video,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în 
legătură  cu  brelocuri,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul în legătură cu inele și lanțuride 
chei  și  brelocuri  pentru  acestea,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu portchei
(decorațiuni mici sau brelocuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  aparate pentru 
jocuri  video,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online în legătură cu căni gradate,servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
suporturi  de  mouse,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu mouse-uri 
de calculator, servicii de vânzare cuamănuntul
online în legătură cu huse de tip flip pentru 
telefoane  mobile,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  huse  din
piele pentru tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse din piele
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
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38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe

prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și TV, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 06444
(151) 11/09/2020
(732) P.P. DISTRIBUTORS ROMANIA

S.R.L, STRADA ALEXANDRU
DONICI NR. 24, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020479, ROMANIA

(540)

GRANDE VENTO SPUMANTE
PER L'APERITIVO ITALIANO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.15; 26.03.18

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

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

online în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu portchei (decorațiuni mici sau
brelocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți ilustrate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rucsacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mini-
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în legătură cu suporturi pentru cărți, 
servicii de vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu căni,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu căni termos, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură cu căni decafea, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online în  legătură  cu  căni  de 
băut, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în  legătură  cu  articole  de îmbrăcăminte, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură  cu  articole  de  încălțăminte, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
articole pentru acoperirea capului, servicii de 
vânzare cu amănuntul online înlegătură cu părți
de  îmbrăcăminte,  încălțăminte  și  articole 
pentru acoperirea  capului,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
jucării  de pluș,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online în  legătură  cu  jocuri, 
servicii de vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu  jocuri  de societate,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
mouse-uri  pentru jocuri, servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  online  în legătură  cu  cărți 
(jocuri),  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
online în legătură cu cărți dejoc, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
aparate pentru jocuri video.

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA ILIE CIMPOIERU, 
STR.BALTAGULUI, NR. 5, BL. V81, 
SC.1,AP. 24, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 06445
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI, SAT

MAGURA, BL. B1, SC. B, AP. 12,
JUDEȚUL BACĂU, COMUNA
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

(540)

Pisica MiauMiau
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA 13SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1, BIROUL1.02, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,  050726, ROMANIA

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  huse  pentru telefoane inteligente, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură 
cu huse pentru telefoane, servicii devânzare 
cu amănuntul în legătură cu huse pentrutablete, 
servicii   de    vânzare    cu    amănuntul  în  
legătură cu programe de jocuri video, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brelocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru jocuri
video, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni gradate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi de
mouse, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mouse-uri de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse de tip flip pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse din piele pentru tablete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse din
piele  pentru    telefoane   mobile,   servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
huse pentrulaptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntulonline în legătură cu huse pentru
telefoaneinteligente, servicii  de  vânzare  cu
amănuntulonline în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în legătură  cu  huse  pentru  tablete, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură cuprograme de jocuri video, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu  brelocuri, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu inele și lanțuri 
de chei și brelocuri pentru acestea, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
portchei  (decorațiuni mici  sau  brelocuri), 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  cărți,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu cărți ilustrate, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu ghiozdane,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul  online în legătură cu ghiozdane 
școlare, servicii de vânzare cuamănuntul online
în  legătură  cu bagaje, pungi, portofele  și  alte
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───────

(210) M 2020 06446
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI, SAT

MAGURA, BL. B1, SC. B, AP. 12,
JUDEȚUL BACĂU, COMUNA
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

(540)

PISICA

(531) Clasificare Viena:
02.05.21; 27.05.01; 29.01.15; 27.05.02

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

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

accesorii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul
online  în  legătură  cu  rucsacuri,   servicii de
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
mini-rucsacuri,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  suporturi
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căni, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni termos,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căni de cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură  cu  căni  de  băut,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu  articole  de  îmbrăcăminte,  servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea  capului,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  jucării  de
pluș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jocuri de
societate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți de joc,
servicii  de  vânzare cu amănuntul  online în 
legătură cuaparate pentru jocuri video.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare  în  domeniul  jocurilor electronice, 
servicii  de  difuzare  video, audio  și  tv, 
transmisie  continua  (streaming) de  material 
video  pe  internet,  transmisie continuă 
(streaming)  de  material  audio,  video și 
audiovizual  printr-o  rețea  globală  de
calculatoare.

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA 13SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1, BIROUL1.02, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,050726, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz deschis, negru,
gri, roz închis, maro deschis, maro
închis, alb, verde deschis



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

276

huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
portchei [decorațiuni mici sau brelocuri], servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru jocuri
video, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni gradate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi de
mouse, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mouse-uri de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse de tip flip pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse din piele pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse din piele pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu

38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe

amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul  online în legătură cu
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu portchei (decorațiuni
mici sau brelocuri), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ghiozdane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghiozdane școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căni, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni termos,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căni de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni de
băut, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  părți  de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării de
pluș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jocuri de
societate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți de
joc, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru jocuri video.
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prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și tv, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.

───────

(540)

asma

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.04; 26.01.16; 26.01.18

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 06448
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI, SAT

MAGURA, BL. B1, SC. B, AP. 12,
JUDEȚUL BACĂU, COMUNA
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Miau Miau

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 24.17.08; 27.05.01

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

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

(210) M 2020 06447
(151) 11/09/2020
(732) ASMA HOMEWEAR, 

ŞOS. COLENTINA NR.95, 
CAMERA 2,BL. 93, SC.A, ET.6, 
AP.26, SECTOR2, BUCURESTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro, bej, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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programe de jocuri video, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru jocuri
video, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni gradate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
de mouse, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse din piele pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse din piele pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse

pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu programe de jocuri video,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brelocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți ilustrate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghiozdane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ghiozdane școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mini-rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi pentru cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni termos, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni de
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni de băut, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării de pluș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jocuri de
societate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți de
joc, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru jocuri video.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și tv, transmisie
continua (streaming) de material video pe
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internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.

───────

NR.52-54, SECTOR1, BUCUREŞTI,
011056, BU, ROMANIA

(540)

EXOTERFYN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2020 06451
(151) 11/09/2020
(732) GLORIOUS LIGHTING SRL,

SOSEAUA FOCSANI NR. 127,
JUD. BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
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)

GLORIOUS I
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști
medicale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
produselor: măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști

───────

(210) M 2020 06449
(151) 11/09/2020
(732) NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, 4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.A.I.CUZA

medicale (cu excepția transportului 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  măști chirurgicale,  măști 
respiratorii  chirurgicale,  măști chirurgicale 
pentru  protecție  antibacteriană, măști  de  uz 
chirurgical, măști medicale,servicii de vânzare
cu ridicata, servicii  de vânzare cu amănuntul 
referitoare  la  măști chirurgicale,  măști 
respiratorii  chirurgicale,  măști chirurgicale 
pentru  protecție  antibacteriană, măști  de  uz 
chirurgical,  măști  medicale,  informaţii şi 
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la măști
chirurgicale, măști respiratorii chirurgicale, măști
chirurgicale pentru protecție antibacteriană,
măști de uz chirurgical, măști medicale,
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.
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(210) M 2020 06452
(151) 11/09/2020
(732) HOFTO SRL, STR. PACURARI

NR.73-75, SECTOR 30, PARTER,
CAMERA 11, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) FÂNTÂNĂ RAUL SORIN & ASOCIAŢII
SRL, STR. 9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

hofto

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

6. 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. coloane publicitare din metal, 
aliaje din metale comune, aluminiu,sârmă din 
aluminiu, folie de aluminiu, plăci de ancorare, 
plăci  de  fundaţie, ancore,  oţel  cornier,  metal 
antifrecare,  nicovale,  nicovale  portabile, 
arbori/structuri  din metal,  plăci  de  blindaj 
metalice,  uşi  blindate,  metalice/uşi  armate,
metalice,  voliere  din  metal,  embleme  metalice 
pentru  vehicule,  cuiere  pentru genţi  din  metal, 
bile  din  oţel,  balustrade  din  metal,  benzi 
metalice  pentru legare/benzi  metalice  pentru 
înfăşurare  sau fixare,  sârmă  ghimpată,  cercuri 
metalice  pentru butoaie,  butoaie  metalice 
barrels  of  metal,  bare  pentru balustradele 
metalice,  coşuri  metalice,  bare  de  sprijin 
metalice  pentru  căzi,  balize  metalice,
neluminoase, nicovale de banc, grinzi metalice/
traverse  metalice,  rotile  metalice pentru  pat, 
clopote   pentru   animale,   clopote,   dispozitive
 

metalice  de  fixare  a curelelor,  dispozitive  de 
tensionare a curelelor metalice, beriliu/glucin,
instalaţii  metalice  pentru  parcarea  bicicletelor, 
şuruburi  metalice  pentru  prinderea cablurilor, 
aţă  metalică  de  legare  pentru  uz  agricol, 
legături  metalice,  fântâni pentru păsări  structuri 
din  metal,  blumuri  (metalurgie),  bolţuri 
metalice, bolţuri,  plate, capace metalice  pentru
sticle,  dopuri  metalice  pentru  sticle,  sticle
recipiente  metalice  pentru  gaz  comprimat  sau 
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,cutii
din  metal  comun,  cabluri  metalice  pentru 
manipularea  încărcăturilor/ hamuri  metalice 
pentru  manipularea  încă rcăturilor/cabluri, 
colţare  metalice  pentru construcţii,  colţare 
metalice  pentru  mobilă,  ramificaţii  metalice 
pentru  ţevi,  alamă, brută  sau  semiprelucrată, 
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, 
bronz, bronzuri  pentru  pietre  funerare/ 
monumente debronz pentru morminte, bronzuri
(piese  de  artă), catarame  din  metal  comun 
feronerie,  materiale de  construcţii  din  metal, 
panouri  de  construcţii din  metal,  construcţii, 
transportabile, din metal,construcţii din metal, 
cripte  metalice  funerare, busturi  din  metal 
comun, cabane din metal, îmbinări de cabluri 
metalice,  neelectrice/legături de  cabluri 
metalice,  cabluri  metalice,  neelectrice, cadmiu, 
cuşti metalice pentru animale sălbatice, ferestre 
batante  din  metal,  casete  pentru  bani, 
metalice  sau  nemetalice, coloane  de  tubaj 
metalice  pentru  sondele  petroliere,  suporţi 
metalici  pentru butoaie,  butoaie  metalice,  oţel 
turnat,  fontă  de  oţel,  în  formă  brută  sau 
semiprelucrată, lanţuri  pentru  vite,  plafoane 
metalice,   celţiu   celtium   (hafniu),    materiale
metalo/ceramice,  lanţuri  metalice,  contraşine 
metalice  pentru  căile  ferate/şină  de ghidare 
pentru  căile  ferate,  lăzi metalice/containere 
metalice,  cuşti  metalice pentru  găini,  forme 
metalice pentru răcire,capace metalice pentru 
coşul de fum, tuburimetalice pentru coşul de
fum,  canale  metalice pentru  coşul  de  fum, 
coşuri de fum metalice, fier cromat, minereuri 
de  crom,  crom,  acoperire metalică  (prin 
placare)  pentru  construcţii,  cleme metalice 
pentru cabluri  şi  ţevi,  cleme metalice pentru 
etanşarea  pungilor,  închideri  metalice pentru 
containere,  agăţători  metalice  pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în formă
brută sau semiprelucrată, containere metalice
pentru     depozitarea  substanţelor      acide,
containere       metalice     pentru      depozitare,
transport,   containere    metalice    pentru    gaz
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comprimat sau  aer  lichefiat,  containere 
metalice  pentru combustibil  lichid,  cupru,  în 
formă  brută  sau semiprelucrată,  inele  de 
cupru,  sârmă  de  cupru, neizolată,  conducte 
metalice,  pentru  instalaţiile de  încălzire 
centralizată/ţevi metalice, pentru instalaţiile de 
încălzire centralizată, conductemetalice pentru 
instalaţiile  de  ventilare  şi  aer condiţionat, 
coturi  metalice  pentru  ţevi,  garduri metalice 
pentru  morminte,  bolţuri  cu  ochi/ şuruburi  cu 
inel,  garduri  metalice,  inele  de etanşare 
metalice pentru bastoane, inele deetanşare 
metalice pentru mânerele ustensilelor, inele de 
etanşare  metalice,  figurine  din  metal
comun/statuete din metal comun, umpluturi din
metal, suporturi pentru lemne, suporturi de fier
pentru lemne pe foc, mantale metalice pentru 
şeminee,  eclise  de joantă  (șine),  fitinguri 
metalice  pentru  ferestre,  fitinguri  metalice 
pentru  construcţii, fitinguri  metalice  pentru 
conducte de aer comprimat, fitinguri metalice 
pentru  sicrie,  fitinguri  metalice  pentru  mobilă, 
fitinguri metalice pentru paturi, catarge metalice
pentru  steaguri,  structuri,  flanşe  metalice, 
brăţări,  indicatoare  metalice  cu  lumină
intermitentă,  pentru  construcţii,  pontoane 
plutitoare  din  metal,  pentru  acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale  metalice  pentru pardoseală,  pardoseli 
metalice,  folii  metalice  pentru  împachetat  şi 
ambalat  uşi  pliante metalice,  matriţe  metalice 
de turnătorie, cadremetalice pentru construcţii 
grinzi  metalice  pentru construcţii,  materiale 
metalice pentru căile ferate permanente, de tip 
funicular  grilaje  metalice  de protecţie  pentru 
cuptoare, role metalice pentrumobilă, galenă, 
porţi metalice, germaniu, aliajede lipit din aur, 
grătare  metalice/grilaje  metalice plăci  metalice 
pentru  morminte/plăcuţe  funerare metalice, 
nipluri  de  gresat,  cadre  metalice  pentru sere, 
sere  metalice,  transportabile,  jgheaburi pentru 
burlane  metalice,  catarge  metalice  pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici pentru
manipulare, balamale metalice, cârlige,
feronerie,  cârlige  metalice  pentru  plăcile  de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile  de  haine,  buncăre  de  alimentare 
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave, 
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru  case, neluminoase,  forme  metalice 
pentru  gheaţă, brăţări  metalice  de  identificare, 
indiu,  lingouri  din metale  comune,  plase 
metalice împotriva insectelor, plăci din fier, fier,
în formăbrută sau semiprelucrată, fier balot/oţel

 

balot, sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole  metalice,  de  mică  dimensiune,  grilaje 
din fier pentru ferestre,grilaje din fier pentru uşi,
jaluzele  metalice,  canistre  pentru  combustibil 
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice, 
racorduri metalice pentru ţevi, cheimetalice, 
butoane  rotative  metalice,  etichete  metalice, 
scări  metalice, încuietori  metalice,  zăvoare 
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice/gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă brută 
sau semiprelucrată, cutii poştale metalice, litere 
şi cifre din metal comun, cu excepţia formelor 
de  tipar,  limonit,  căptuşeli metalice  pentru 
construcţii, buiandrugi metalici, paleţi metalici
pentru încărcare, gabarite de încărcare metalice
pentru  vagoanele  de  cale  ferată,  bolţuri de 
blocare,  încuietori  metalice,  altele decât  cele 
electrice,  încuietori  metalice pentru  vehicule, 
încuietori  metalice  pentru bagaje,  magneziu, 
mangan,  capace metalice  pentru  gurile  de 
canal,  colectoare  metalice  pentru  reţele  de 
conducte,catarge metalice, plăci memoriale din 
metal/plăcuţe  memoriale  din  metal,  metale 
sub formă de pudră, metale sub  formă de folie 
sau pulbere pentru imprimante 3d, scări  mobile 
de  îmbarcare  pentru  pasageri,  fier  molibden, 
molibden,  monumente metalice,  monumente 
metalice pentru morminte, bolarzi metalici de 
acostare,  geamanduri  de  legare  metalice, 
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice/plăci
de  identificare  metalice,  nichel/ argint/argint 
german,  nichel,  niobiu,  duze  metalice,  piuliţe 
metalice,  recipiente metalice  pentru colectarea
uleiului  uzat,  minereuri  metalice,  jaluzele
exterioare  din  metal,  containere  pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din metal,
altele  decât  cele  electrice,  cabine  pentru 
pulverizarea  vopselei  din  metal/cabine 
metalice  pentru  pulverizarea  vopselei,  stâlpi 
metalici  de  gard,  ţigle  metalice, paravane 
metalice,  pavele  metalice,  plăci  de  pavare 
din metal, barecromate, cepuri metalice, ţevi de
presiune metalice, cocini pentru porci din
metal, coloane metalice pentru construcţii, pini,
feronerie, mufe din metal pentru ţevi, conducte
metalice, pitoni metalici, platforme, prefabricate,
din   metal,  dopuri   metalice/cepuri    metalice,
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piloni  metalici,  verande  din   metal,   stâlpi 
metalici,  pentru  liniile  electrice/piloni metalici 
pentru liniile electrice, cârlige metalice pentru 
tigăi, case prefabricate din metal, cutii metalice
pentru conservare/cutii  de conserve/conserve, 
proptele  metalice, scripeţi  metalici,  alţii  decât 
cei  pentru maşini,  metale  piroforice,  şine 
metalice, schimbătoare de cale ferată/macazuri,
material  metalic  pentru  calea  ferată,  traverse 
metalice  de  cale  ferată/  legături metalice  de 
cale  ferată,  rampe  metalice  pentru  vehicule, 
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri 
flexibile,  materiale  refractare  de  construcţii, 
din  metal, plăcuţe  de  înmatriculare  din 
metal/tăbliţe pentrunumărul de înmatriculare din
metal,  materiale  de armare  din  metal,  pentru 
beton, materiale de armare din metalpentru 
ţevi,  materiale  de  armare  din  metal  pentru 
construcţii, materiale de armare dinmetal pentru
curele  de  maşini,  inele  metalice/coliere  de 
oprire  metalice,  nituri din  metal,  indicatoare 
rutiere  metalice,  neluminoase  şi  nemecanice, 
platforme metalice  pentru  lansarea  rachetelor, 
tije  metalice  pentru  lipire,  tije  metalice pentru 
lipire  şi  sudare,  tije  metalice  pentru  sudare, 
rulouri  pentru  ferestre din  oţel,  acoperişuri 
metalice  intermitente,  jgheaburi  metalice 
pentru acoperişuri,  învelitori  metalice  pentru
acoperişuri, ţigle metalice pentru acoperişuri,
învelitori  metalice  pentru  acoperiş,  învelitori 
metalice  pentru  acoperiş,  care încorporează
celule  fotovoltaice,  frânghii metalice,  funii 
metalice,  glisiere  metalice  pentru uşi  glisante,
seifuri  metalice  sau nemetalice/case  de  bani 
metalice  sau nemetalice,  seifuri,  electronice,
casete  de siguranţă  pentru  bani,  lanţuri  de 
siguranţă din   metal, închizători metalice pentru
fixarea ferestrei, schele metalice, capace filetate
metalice    pentru    sticle,    şuruburi    metalice,
capace  de  etanşare  din  metal, dispozitive
metalice  pentru  legat  snopi, palplanşe 
metalice/stive de susţinere metalice, foi şi plăci 
metalice,  bailaguri/pene  de  fixare,  cuie 
metalice pentru pantofi, flecuri metalice pentru 
pantofi,  cofraje  metalice  pentru  beton,  cofraje 
metalice,  panouri  de  semnalizare  metalice, 
neluminoase şi nemecanice, plăci cu denumiri de
firme,  din  metal,  panouri,  neluminoase  şi 
nemecanice,  din  metal,  fier siliciu,  pervaze 
metalice, silozuri metalice, aliaj de argint  pentru
lipit, aliaje  de staniu placate cu argint, patinoare

din  metal,  plăci  metalice  construcţii, 
manşoane, feronerie,  chingi  metalice pentru 
manipularea încărcăturilor,  sârmă  metalică 
pentru  lipit,  inele despicate  pentru  chei  din 
metal  comun,  broască  cu  închidere automată, 
arcuri,  pinteni,  grajduri  din  metal,  scări  din 
metal,  araci  metalici  pentru plante  sau  arbori, 
statui din metal comun, oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, aliaje  din  oţel,  bandă  de 
oţel/armătură de oţel, sârmă din oţel, stâlpi
de oţel, table din oţel, țevi din oţel/tuburi din 
oţel, construcţii din oţel, scaune cu trepte din 
metal, trepte din metal, uşi pliante din metal, 
grilaje  de  metal pentru  şemineu,  opritoare 
metalice, benzi metalice pentru manipularea
încărcăturilor/curele metalice pentru
manipularea  înărcăturilor,  guri  de  scurgere 
stradale  din  metal, dispozitive  de  întindere 
pentru  benzile  din  fier,  legături  de  tensiune, 
dispozitivede întindere pentru benzile metalice, 
legături de tensiune, montanţi, componente ale 
scărilor metalici, piscine metalice, uşi batante 
din metal,  piuneze (cuie)/cuie fără cap,  bazine 
metalice/rezervoare metalice,  tantal  (metal), 
cepuri metalice pentru butoaie/robinete cu cep 
metalice  pentru  butoaie, stâlpi  telegrafici  din 
metal,  cabine  telefonice din  metal/cutii 
telefonice  din  metal,  cabluri  de teleferic, 
legături  de  tensiune,  țăruşi  metalici pentru 
cort, filete metalice pentru legături,pardoseli din 
plăci  metalice,  plăci  metalice  pentru construcţii, 
cositor,  foiţă  de  staniu,  ambalaje din  tablă  de 
cositor,  tablă  de  cositor,  fier  titan/ ferotitan, 
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare 
metalice, stele funerare metalice, cutiide scule 
din  metal,  goale,  dulapuri  pentru  scule  din 
metal, goale, dozatoarede prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane 
pentru animalesălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru 
amestecarea mortarului,  tubaje  metalice,  țevi 
metalice/tuburi metalice,  fier  tungsten, 
tungsten, turnichetedin metal, plăci turnante, 
căi  ferate,  valve metalice,  altele  decât 
componentele  de  maşini, vanadiu,  cazane 
metalice,  gheare  de  menghină, din  metal, 
lambriuri metalice, elemente de fixare metalice 
de  perete,  placări  metalice pentru  pereţi 
utilizate  în  construcţii,  căptuşeli metalice 
pentru  pereţi  utilizate  în  construcţii, plăci 
metalice   de   căptuşit  pereţii,   șaibe metalice,
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valve  metalice  pentru  ţevile  de apă, țevi de 
apă  metalice,  anemoscoape sau  giruete  din 
metal/anemoscoape metalice/giruete metalice,
dispozitive  de  blocare  a roţilor,  metal  alb, 
dispozitive  metalice  pentru îndepărtarea 
păsărilor,  acţionate  de  vânt, tambure  de 
înfăşurare  metalice,  nemecanice, pentru 
furtunuri  flexibile,  opritoare  metalice pentru 
ferestre,  scripeţi  din  metal  pentru ferestre, 
bolţuri  pentru  cadrele  ferestrelor, elemente 
metalice  pentru  fixarea  ferestrelor, cadre 
metalice pentru ferestre, deschizători dinmetal 
pentru  ferestre,  neelectrice,  închizători din 
metal  pentru  ferestre,  neelectrice,  cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive  de  întindere  a  sârmei,  sârmă  din 
aliaje  metalice comune,  cu  excepţia  firelor 
fuzibile, frânghii desârmă, lucrări de artă din 
metal comun, zinc,zirconiu, metale comune şi
aliaje ale acestora,minereuri.
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. imprimante  3d,  pixuri 
pentru  imprimare  3d,  dispozitive  pentru 
curăţarea acetilenei,  dozatoare  de  benzi 
adezive (mașini)3, benzi adezive pentru scripeţi,
pompe de aerare pentru acvarii, aparate pentru 
aerarea băuturilor, aparate pentruaerarea apei, 
aerocondensatori,  motoare  aeronautice, 
motoare  de  avion, agitatoare,  utilaje  agricole, 
elevatoare  agricole,  unelte  agricole,  altele 
decât celeacţionate manual, condensatoare de
aer, dispozitive cu pernă de aer pentru
deplasarea încărcăturilor, pompe de aer, maşini
pentru  aspirarea  aerului,  aerografe pentru 
aplicarea  culorii,  alternatoare,  lagăre
antifricţiune pentru maşini/rulmenţi anti-frecare
pentru   maşini,  dispozitive  antipoluare   pentru
motoare, plăci (componente ale mașinilor)/plăci 
de zăvorâre, aparate de sudurăcu arc electric, 
aparate  de  tăiere  cu  arc  electric, osii  pentru 
maşini, inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu
 bile,  prese  cu  coş,  lagăre  de  rulmenţi pentru 
maşini,  rulmenţi,  rulmenţi  pentru  arborii de 
transmisie,  bătătoare  electrice,  maşini  de
batere, pompe de bere, burdufuri, transportoare
cu bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de  îndoit,  maşini pentru prepararea  băuturilor,

electromecanice, dinamuri  bicicletă,  maşini 
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului/dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini  pentru  ascuţirea  lamelor/maşini  de 
şlefuit,  portcuţite  (componente ale  mașinilor), 
lame,  mixere,  electrice,  pentru  uz casnic, 
suflante  pentru  compresia,  evacuarea  şi
transportul  gazelor,  suflante pentru  compresia, 
aspirarea  şi  transportul  cerealelor/
vânturătoare  pentru  compresia,  aspirarea  şi 
transportul cerealelor/suflante sauvânturătoare
pentru  compresia,  aspirarea  şi  transportul 
cerealelor, suflante,bobine pentru războaiele de
ţesut/mosoare   pentru  războaiele    de   ţesut,
tuburi  de cazan,  aparate  şi  maşini  pentru 
legătorie  utilizate  în  scopuri  industriale, 
maşini deumplut sticle, maşini de spălat sticle, 
maşini  de  astupat  sticle,  maşini  de capsulat 
sticle,  maşini  de  sigilat  sticle,  cutii  pentru 
matriţe (tipărire), maşini de împletit,garnituri de
frână, altele decât cele pentru vehicule, saboţi 
de  frână,  alţii  decât  cei pentru  vehicule, 
segmente de frână,  altele decât  cele pentru 
vehicule,  plăcuţe  de frână,  altele  decât  cele 
pentru vehicule, maşini de tăiat pâinea, maşini
pentru  preparare  berii,  perii  (componente   ale
mașinilor), perii,  acţionate  electric 
(componente  ale mașinilor),  perii  pentru 
aspiratoare,  buldozere, maşini  pentru  unt, 
calandru/mangal,  arbori  cu came  pentru 
motoarele  vehiculelor,  vinciuri,  perii de  carbon 
(electricitate),  alimentatoare  pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale mașinilor de cardat), maşini
de cardat, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile de
filtrare,  convertoare  catalitice, instalaţii 
centralizate  de  curăţire  cu  vacuum,  maşini 
centrifuge/centrifuge, concasoare  centrifugale, 
pompe  centrifuge,  lame  pentru  tocătoarele 
staţionare,      fierăstraie      cu      lanţ,     maşini
electromecanice pentru industria chimică, dălţi
pentru  maşini,  mandrine  (componente  ale
mașinilor), maşini de ţigarete pentru scopuri
industriale, site de cenuşă (mașini), clapete de
reţinere (componente ale mașinilor), maşini şi
aparate pentru curăţare, electrice, dispozitive
de curăţare cu abur, foarfeci de tăiat (mașini),
ambreiaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini pentru tăierea cărbunelui,
râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual, maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat , maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
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cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare, compresoare pentru frigidere,
betoniere (mașini), instalaţii de condensare,
biele pentru maşini, motoare, cabluri de
comandă pentru maşini, motoare, mecanisme de
comandă pentru maşini, motoare, elemente de
comandă  hidraulice  pentru  maşini,  motoare, 
elemente  de  comandă pneumatice  pentru 
maşini,  motoare,  convertoare  pentru  lucrări 
din  oţel, transportoare  (mașini),  maşini  pentru
producerea cablurilor, cuplaje, altele decât cele
pentru  vehiculele  terestre,  capote  metalice 
(componente ale  mașinilor)/apărătoare/ capace 
de  protecţie  (componente  ale  mașinilor),
macarale, arbori cotiţi, cartere pentru maşini,
motoare, manivele (componente ale mașinilor),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice , concasoare, cultivatoare
(mașini), generatoare de curent, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (mașini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (mașini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat/maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat , excavatoare cu lingură
(mașini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri, maşini de divizat,
sisteme de deschidere a uşilor, hidraulice,
sisteme  de  deschidere  a  uşilor,  pneumatice,
sisteme de închidere a uşilor, electrice, sisteme
de  deschidere  a  uşilor,  electrice,  sisteme  de 
închidere  a  uşilor,  hidraulice,  sisteme de 
închidere  a  uşilor,  pneumatice,  maşini  de 
drenare,  dispozitive pentru  extragerea  berii 
sub presiune, maşini de trefilat, mandrine de 
găurit  (componente ale mașinilor), capete de 
găurit (componente ale mașinilor), bormaşini, 
flori  de  burghiu,  instalaţii de  foraj,  flotante 
sau neflotante, motoare de acţionare, altele 
decât cele pentru vehiculele terestre, lanţuri 
de  acţionare,  altele  decât  cele pentru 
vehiculele  terestre,  tobe  (componente ale 
mașinilor),  instalaţii  de  evacuare  a  prafului
pentru curăţenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
mașinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare/centuri
pentru greutăţi, lanţuri de ridicare, aparate de
acţionare a elevatoarelor/aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent în

caz de urgenţă, socluri pentru motoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele cu pernă de aer, motoare
pentru ambarcaţiuni, motoare hidraulice, maşini
de gravat, excavatoare, colector de evacuare
pentru motoare, ţevi de evacuare pentru
motoare,      rezervoare       de       expansiune
(componente alemașinilor), curele de ventilator
pentru motoare, ventilatoare pentru motoare, 
alimentatoare (componente  ale  mașinilor), 
aparate  de alimentare  pentru  cazanele  cu 
motor, maşinide umplere, filtre-presă, maşini
de  filtrare, filtre  pentru  curăţarea  aerului  de 
răcire, pentrumotoare, filtre ca şi componente
ale maşinilorsau motoarelor, maşini de finisare,
fitinguri  pentru  cazanele  cu  motor, maşină  de 
descărnare, mori de măcinat făina,drumuri de 
fum  pentru  cazanele  cu  motor, volante  de 
maşină,  prese  de  furaj,  maşini  pentru 
prepararea  alimentelor, electromecanice, 
procesoare  alimentare,  electrice,  suflante  de 
forjă, maşini de turnătorie, roţi  de  cuplaj,  altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini de
ondulare,  prese de fructe,  electrice,  pentru  uz 
casnic,  economizoare  de  combustibil pentru 
motoare,  aparate  de  conversie  a 
combustibilului  pentru  motoarele  cu combustie 
internă, pompe de distribuţie a combustibilului 
pentru staţiile de service, lămpi de sudură cu 
gaz,  cutii  de  viteze,  altele  decât  cele  pentru 
vehiculele terestre, mecanisme (de acţionare)
pentru războaie  de  ţesut,  mecanisme  (de 
acţionare), altele  decât  cele  pentru  vehiculele 
terestre,  generatoare  de energie  electrică, 
maşini  pentru  prelucrarea  sticlei,  diamante 
pentru  tăiat geamuri  (componente  ale 
mașinilor),  bujii incadescente pentru motoare 
diesel,  pistoale de  lipit,  electrice,  maşini 
pentru  decorticarea cerealelor/maşini  pentru 
decorticarea  grânelor/ maşini  pentru 
decorticarea  cerealelor  şi  grânelor, separatoare 
de cereale, ancore automate cu patru braţe 
pentru  uz  naval,  răzătoare  pentru legume, 
inele pentru ungere, cutii de unsoare, maşini 
de  şlefuit,  pietre  de  şlefuit  (componente ale 
mașinilor)/discuri de ascuţit (componente
ale mașinilor), ghidaje pentru maşini, pistoale,
ciocane, ciocane pneumatice, ciocane electrice,
maşini de găurit electrice, unelte de mână,
altele decât cele acţionate manual, echipamente
de manipulare pentru încărcăre şi descărcăre,
maşini de manipulare, automate, bare de
suspensie, grape, maşini de recoltat/maşini de
cosit şi secerat, echipamente de transport/
extractoare  pentru  mine,  schimbătoare  de 
căldură, maşini  de  tivit,  aparate  de spălat cu
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ambalare,  maşini  pentru  prelucrarea hârtiei, 
unități  plutitoare  de  producție,  stocare  și 
exploatare, maşini  de  fabricat  hârtie,  maşini  de
lustruit parchetul cu ceară, electrice, maşini
pentru  fabricarea  pastelor  făinoase,  electrice, 
pedale  de  acţionare  pentru  maşinile  de cusut, 
maşini de decojit, râşniţe de piper, altele decât 
cele  acţionate  manual,  curăţitoare  pentru ţevi, 
segmenţi  de  piston/inele  de  piston,  pistoane 
pentru  cilindri, pistoane  pentru  motoare, 
pistoane, maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini  şi  aparate  de  lustruit,  roţi  ale  olarilor, 
ciocane  mecanice,  prese,  reductoare de 
presiune,  regulatoare  de  presiune,  supape  de 
presiune, cilindrii de tipărire, maşini de tipărit cu 
utilizare  pe  foi  de  tablă,  forme  de  tipar, 
maşini  de  tipărit, prese  de  tipar,  role  de  tipar 
pentru  maşini,  maşini  pentru  prelucrarea 
materialelor plastice,  mecanisme  de  propulsie, 
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
maşini  de  compactare,  scripeţi,
pulverizatoare/atomizoare/maşini de pulverizat,
diagrame  pentru  pompe,  pompe,  pompe 
pentru  instalaţiile  de  încălzire, pompe pentru 
înot  contra  curentului,  poansoane  pentru 
maşinile de perforat, maşinide perforat, cricuri 
cu  cremalieră,  maşini  de  strângere  pentru 
rachetele de tenis, radiatoare pentru motoare, 
maşini  pentru  montarea  şinelor,  maşini 
pentru construcţia  de  căi  ferate,  elevatoare 
pentruvagoanele de cale ferată, greble pentru 
maşini  de  greblat,  maşini  de  greblat,  maiuri, 
bătătoare,  secerători,  maşini  de  secerat şi 
legat, maşini de secerat şi treierat, reductoare, 
altele  decât  cele  pentru vehiculele  terestre, 
aparate  de  bobinat, mecanice,  tambure, 
mecanice,  pentru  furtunuri flexibile,  bobine, 
regulatoare, maşini de clătit,maşini de nituit,
maşini  de  măturat  străzile, autopropulsate, 
maşini  pentru  realizarea  drumurilor/maşini 
pentru construirea  de  drumuri,  poduri  rulante, 
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese de
imprimat  rotative,  prese  rotative  cu  abur, 
portabile, pentru ţesături, şenile de cauciucca şi 
componente  ale  tractoarelor  pe  şenile  la 
maşinile de construcţii, şenile decauciuc ca şi
componente  ale  tractoarelor  pe  şenile  la 
aparatele  şi  maşinile  de încărcare-descărcare, 
şenile   de   cauciuc   ca  şi   componente   ale
 

înaltă  presiune,  mecanisme  de  ridicat, 
dispozitive  de prindere  pentru  maşinile-unelte, 
buncăre de alimentare, războaie pentru ţeserea
ciorapilor,  carcase,  dispozitive  de  aprindere 
pentru  motoarele  cu  combustie internă, 
magneţi  de  aprindere,  incubatoare  pentru 
ouă,  roboţi  industriali, injectoare  pentru 
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
maşinile  de  tipărit, maşini  de  călcat,  cricuri, 
cricuri pneumatice, motoare cu reacţie, altele
decât pentru  vehiculele  terestre,  îmbinări 
-îmbinări   etanşe,   carcase  pentru  lagăre,
lagăre,  manşe de comandă ca şi  componente 
ale maşinilor, altele decât pentruaparatele de 
joc,  extractoare  de  suc,  electrice,  demaroare 
cu  pedală  pentru motociclete,  aparate  pentru 
bucătărie, electrice, aparate de tocat pentru 
bucătărie, electrice,  maşini  de  frământare, 
maşini  de tricotat,  cuţite,  cuţite,  electrice, 
cuţite  pentru maşinile  de  cosit,  maşini  de 
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi, strunguri, maşini de 
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din piele, 
maşini  pentru  prelucrarea  articolelor  din 
piele,  lifturi,  altele decât  teleschiurile,  sisteme 
mecanizate de alimentare a animalelor, rampe
de  încărcare,  fusuri  pentru  războiul  de  ţesut, 
războaie  de  ţesut,  pompe  de  lubrifiere,
lubrifianţi,  maşini-unelte,  matriţe  utilizate  la 
tipărire,  maşini  de  tocat  carne, maşini  pentru 
prelucrarea  metalelor,  aparate  de  muls, 
maşini de frezat, mori, mori pentru uz casnic, 
altele decât cele acţionate manual, pietre de 
moară,  sfredele  pentru  minerit,  maşini  pentru 
mineralizarea  apei  potabile,  maşini  pentru
exploatarea  minelor,  malaxoare,  maşini  de 
amestecat,  maşini  de  scobit/maşini  de decojit, 
cultivatoare motorizate, motoare, altele decât 
cele  pentru vehiculele  terestre,  motoare, 
electrice, altele decât cele pentru vehiculele 
terestre,  maşini  de  formare,  matriţe,  scări
rulante/escalatoare, benzi rulante/trotuare
mobile,  captatoare  şi  colectoare  de  noroi, 
amortizoare  pentru  motoare/amortizoare de 
zgomot  pentru  motoare,  ciocane  de  cuie, 
electric/cleşti de scos cuie,electrice, troliu de 
ridicat  plase,  cleşti  de  crestat  , maşini  pentru 
rafinarea  petrolului,  maşini  de tratare  a 
minereului, maşini de împachetare, maşini de
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tractoarelor  pe  şenile  la  maşinile  agricole, 
şenile  de  cauciuc  ca  şi  componente  ale 
tractoarelor  pe  şenile  la  maşinile  miniere, 
şenile  de  cauciuc  ca  şi  componente  ale 
tractoarelor peşenile la plugurile de maşini de
satinat, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
fierăstraie cu masă, lame de fierăstrău,
fierăstraie, maşini de colectare a pietrei de
cazan, foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice,
maşini de sigilat pentru scopuri industriale,
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice, rulmenţi cu lubrifiere automată,
pompe de combustibil autoreglabile, pulverizator
deşeuri,  maşini  de  cusut,  cuplaje  de  arbori, 
maşini  de  ascuţit,  prese  de  balotat,  maşini de 
tuns pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale,  arcuri/amortizoare de  şocuri/pistoane 
amortizor/pistoane  plonjor,  aparate  de 
lustruit  pantofii, electrice,  lopeţi,  mecanice, 
mărunţitoare pentruuz industrial, suveici, site, 
instalaţii de cernere,maşini de cernere, maşini 
sizing  machines,  unelte  de  ascuţit marginile 
schiurilor,  sanii  portcuţit,  glisoare  pentru 
maşinile  de  tricotat/sănii  pentru maşinile  de 
tricotat,  prese de  netezit,  pluguri  de  zăpadă, 
aparate  de  lipit,  cu gaz/aparate  de  sudat,  cu 
gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane de lipit, 
cu  gaz,  aparate  de  lipit, electrice,  ciocane  de 
lipit,  electrice,  lămpi  de  lipit, maşini  de  sortat 
pentru  industrie,  semănătoare, bujii  pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare de 
viteză  pentru  maşini,  motoare,  uscătoare 
rotative, maşini  rotative, roţi de tors,  maşini  de 
filat,  pulverizator  de  vopsit,  arcuri, 
separatoare de  tulpini, suporturi pentru maşini,
demaroare pentru motoare, statoare,
condensatoare  de  abur,  separatoare  de 
aburulei,  motoare  cu  abur,  separatoare  de 
abur,  cazane cu  abur,  cilindrii 
compactori/cilindrii compactori pentru pământ, 
plăci stereotip, maşini deprelucrare a pietrei, şi 
şcorniţe/tocătoare  de  paie,  presetupe de 
etanşare  (componente  ale  mașinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls/ventuze de
fixare  pe  ugere  pentru  aparatele  de muls,
duze  de aspirare  pentru  aspiratoare,  maşini 
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare,  supraîncălzitoare,  maşini  de 
matriţare,  mese pentru  maşini, tambure  pentru 
maşinile  de  brodat,  robinete  (componente  ale 
mașinilor, motoarelor)/robineţi (componente ale 
mașinilor,  motoarelor),  maşini   de   gudronare,

maşini de întindere/ întoarcere a fânului, maşini
pentru industria textilă, lancie termică (maşini),
maşini de filetat, maşini de treierat, freze de 
pământ  pentru  scopuri agricole,  ciocane  de 
forjare,  desfăcătoare  de  conserve, 
electrice/deschizătoare de conserve, electrice, 
maşini  pentru  prelucrarea  tutunului,  unelte 
(componente ale mașinilor), convertizoare de 
cuplu,  altele  decât cele  pentru  vehiculele 
tereste,  arbori  de  transmisie,  alţii decât  cei 
pentru  vehiculele  tereste,  lanţuri  de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
tereste,  transmisii,  altele  decât  cele  pentru 
vehiculele  tereste,  transmisii pentru  maşini, 
transportoare  pneumatice,  maşini  de 
debavurat/aparate  de prelucrare/aparate  de 
prelucrare prin maşini de îndreptat (centrat), 
tuburi  transportoare  pneumatice/tuburi 
transportoare, pneumatice, turbine hidraulice,
turbine, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, turbocompresoare, pluguri de
îndepărtare a gazonului, timpane (componente
ale preselor de tipar), maşini de cules
litere (tipărire), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulații cardanice), pompe de vid
(mașini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
mașinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile, de 
benzină,  maşini  industriale de imprimare cu jet 
de  cerneală,  mopuri  cu  aburi,  costume 
robotice exoscheletice, altele decât cele pentru 
scopuri  medicale,  macarale  mobile,  vibratoare 
pentru  uz  industrial,  aparate   de   vulcanizare,
aparate de spălat, maşini de spălat (rufe),
instalaţii  de  spălat  pentru  vehicule/instalaţii
pentru spălarea vehiculelor, unităţi de eliminare
a  deşeurilor/unităţi  de  eliminare  a  gunoiului, 
maşini de compactare a deşeurilor/maşini de 
compactare  a  gunoiului, recuperatoare 
pneumatice  pentru  decantarea uleiul  uzat, 
încălzitoare  de  apă  (ca  și componente  ale 
mașinilor),  separatoare  de  apă/ robinete  de 
drenaj, maşini şi aparate pentru lustruirea cu
ceară,  electrice,  maşini  de  plivit, maşini  de 
sudat,  electrice,  aparate  de  sudură electrice, 
roţi de maşini, mecanisme cu roţi dinţate, teluri, 
electrice, pentru uz casnic,  maşini  de  spălat  
albe/maşini  de  spălat colorate,  turbine  eoline,
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8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras ustensile abrazive
(ustensile de mână), tesle (unelte), ustensile
agricole, acţionate manual, furci agricole (unelte
de mână), pompe de aer, acţionate manual,
filiere rotunde, burghie (ustensile de mână),
sule, topoare, dispozitive de întindere a benzilor
metalice, baionete, maşini de tuns barba,
menghine de banc (unelte de mână), cosoare,
tăişuri pentru uneltele aşchietoare, ustensile
pentru ascuţirea lamelor (unelte de mână), lame
pentru rindele, lame (unelte de mână), cuţite,
foarfeci pentru marginile de gazon, maşini de
găurit, bomfaiere, cuţite pentru deschis cutiile,
unelte pentru împletit (unelte de mână), fiare
pentru marcare, burghie de mână, cuţite de
altoit, sfredel de mână pentru dulgherie, foarfeci
pentru vite, dălţi de călăfătuit, dornuri de perforat
(unelte de mână), cuţite ceramice, feliatoare de
brânză, neelectrice, dălţi, satâre, menghine de
mână pentru tâmplari sau arămari, securi, fiare
de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare, pensete
pentru cuticule-cleşti pentru cuticule, tacâmuri,
bare de tăiat (unelte de mână), unelte pentru tăiat
(unelte de mână), pumnale (unelte de mână),
ustensile pentru decantarea lichidelor (unelte de
mână), aparate de epilat, electrice şi neelectrice,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, ştanţe/clupe, cuţite pentru
filete (unelte de mână), săpătoare (unelte
de mână), săpătoare de şanţuri (unelte de
mână), cuţitoaie, suporturi de burghie (unelte
de mână), aparate pentru perforarea urechilor,
maiuri pentru pământ (unelte de mână), unelte
aşchietoare (unelte de mână), feliatoare pentru
ouă, neelectrice, imprimatoare în relief (unelte de
mână), pietre de polizor abrazive, pile abrazive,
plăci abrazive, ace pentru gravură, expandoare
(unelte de mână), piese de extensie pentru
suporturile burghielor de filetat, ondulatoare
pentru gene, cuţite pentru potcovari, pile
(unelte), aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, vătraie, burdufuri pentru
şeminee (unelte de mână), patenţi (unelte de

deschizători  pentru  ferestre,  electrice, 
închizători  pentru  ferestre, electrice, 
deschizători  pentru  ferestre,  hidraulice, 
închizători  pentru ferestre,  hidraulice, 
deschizători  pentru  ferestre,  pneumatice, 
închizători  pentru ferestre,  pneumatice,  prese 
de  vin,  vânturători,  maşini  de  prelucrat  lemnul, 
maşini  de ambalat,  maşini  de  spălat  rufe  cu 
stoarcere.

mână)/cleşti de tras sârma, plăci de păr, oale
de turnare (unelte de mână), cadre pentru
fierăstraiele de mână, dispozitive de cules
fructele (unelte de mână), tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, ciocane cu capul rotund
(unelte de mână), unelte pentru împâslire (unelte
de mână), unelte pentru grădină, acţionate
manual, sfredele (unelte de mână), diamante
pentru tăiat geamuri (componente ale uneletelor
de mână), fiare de gofrare, unelte pentru
altoire (unelte de mână), unelte de gravat
(unelte de mână), pietre de şlefuit/pietre de
polizor (unelte de mână), pistoale (unelte
de mână), pistoale, acţionate manual, pentru
extrudarea masticurilor, meliţe (unelte de mână),
coase hainault, maşini de tuns părul de uz
personal, electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale, maşini de împletit
părul, electrice, pensete pentru îndepărtarea
părului, ciocane (unelte de mână), burghie
de mână, acţionate manual, unelte de mână,
acţionate manual, ustensile de mână pentru
ondularea părului pompe de mână, mânere
pentru uneltele de mână, acţionate manual,
harpoane pentru pescuit, lame de bisturiu
dălți), săpăligi (unelte de mână), bărzi/securi
pentru cioplit, burghie de perforare (componente
ale uneletelor de mână), cuţite pentru cercuri
(unelte de mână), cuţite de vânătoare,
dălţi pentru gheaţă pulverizatoare insecticid/
atomizoare insecticid/spray-uri insecticid (unelte
de mână), fiare (unelte de mână neelectrice),
fierăstraie mecanice, răzătoare mandoline
pentru bucătărie, gheare pentru carne,
instrumente sterile pentru piercing, ciocan de
urgenţă, mânere pentru cuţite, polonice (unelte
de mână), calapoade (unelte de mână
pentru cizmar), foarfeci pentru gazon (unelte
de mână), curele pentru ascuţit din piele,
leviere, cricuri de ridicat, acţionate manual,
unelte pentru marcarea animalelor-unelte pentru
marcarea vitelor, macete, ciocane de lemn
(unelte de mână), seturi de manichiură, seturi
de manichiură, electrice, cavile de matisit,
ciocane pentru zidari, sape late, freze (unelte
de mână), cuţite de mărunţit/cuţite de descărnat/
satâre (unelte de mână), cutii şablon pentru
tăiere la unghi (unelte de mână), colectoare
pentru monede, mojare pentru sfărâmare (unelte
de mână), dălţi pentru scobituri, fiare pentru
rindeluire, ciocane de scos cuiele, acţionate
manual/cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual,
răngi pentru scos cuie (unelte de mână),
dornuri de găurit, cleşti pentru unghii, pile
de unghii, pile de unghii, electrice, unghiere,
electrice sau neelectrice, pile ac, pistoale pentru
etanşare neelectrice, poansoane cu numere,
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ţevi (unelte de mână), instrumente de tăiat
ţevi, pensete, feliatoare de legume/mărunţitoare
de legume, cuţite pentru friptură, furculițe
pentru friptură, cuţite de legume, tocătoare de
legume, spiralizatoare de legume, acţionate
manual, decojitoare de legume (unelte de mână),
menghine, furci pentru plivit (unelte de mână),
suporturi pentru barele de ascuţit, foarfeci mari
de grădină (foarfeci) , dispozitive de tăiat folia
de pe dop la sticla de vin, acţionate manual,
dezizolatoare pentru sârmă (unelte de mână) ,
dispozitive de întindere pentru sârma metalică
(unelte de mână).

desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, ciocane de abataj/
buciarde, sape (unelte de mână), perforatoare tip
ac, cleşti, cuţite pentru pizza, neelectrice, cuţite
de rindea, rindele, patenţi, fiare de polizat/unelte
de fier pentru lustruit, fiare de capsulare (unelte
de mână), foarfeci pentru curăţare de creng/
foarfeci de grădină, foarfeci pentru pomi, boxuri
pentru pumn, cleşti de perforat (unelte de mână),
perforatoare (unelte de mână), instrumente
pentru perforarea biletelor, rindele de fălţuit,
greble (unelte de mână) , pisăloage/pisăloage
pentru sfărâmat (unelte de mână), maiuri (unelte
de mână), raşpele (unelte de mână), dispozitive
cu clichet (unelte de mână), curele de ascuţit
briciul, casete pentru briciuri/lame de ras, lame
de ras aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte
de mână), ciocane de nituit (unelte de mână),
săbii, greble pentru nisip, lame de fierăstrău,
suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte
de mână), cuţite pentru solzi, foarfeci, raclete
(unelte de mână), raclete pentru schiuri, unelte
de răzuit (unelte de mână), şurubelniţe,
neelectrice, dălţi pentru sculptori, inele pentru
coase, pietre pentru coase-pietre de ascuţit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
şlefuit, oţeluri de ascuţit/oţeluri pentru cuţite,
instrumente de ascuţit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (unelte de mână) ,
foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de mână), seceri,
arme de mână, altele decât armele de foc, veselă
de argint (cuțite, furculițe și linguri), instrumente
de ascuţit marginile schiurilor, acţionate manual,
instrumente şi unelte pentru jupuirea animalelor,
baroase, cazmale (unelte de mână), chei de
buloane/chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri, rigle (unelte de mână), unelte
de ştanţare/ştanţe (unelte de mână), bastoane
de amestecare pentru amestecarea vopselei,
ciocane pentru piatră, instrumente de şlefuit,
teci pentru săbii, seringi pentru pulverizarea
insecticidelor, tacâmuri/articole pentru masă
(cuțite, furculițe și linguri), furculiţe de masă,
cuţite de masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi,
chei tubulare de tip t, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe, făraşe (grădinărit) de grădină, bastoane/
bâte/bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat

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 carefuncţionează 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,  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,
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bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare/balanţe (balanțe 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, 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/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 (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up-aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor-articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele

acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-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, 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/cupele
(laborator), redresoare de curent, ciclotroane,
lămpi pentru camere obscure, camere obscure,
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 (acustică),
diafragme pentru aparate ştiinţifice, 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,
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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,
aparate de măsurare, aparate de satinare
pentru tipăriturile fotografice, centuri cu greutăţi
pentru scafandri, căști pentru comunicare la
distanță, senzori de parcare pentru vehicule,
imprimante de bilete, chingi tip ham ajutătoare
la ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de
uz industrial, ochelari de protecţie pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, dicţionare
electronice portabile, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, casete pentru curăţarea
capului, 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, 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, manşe de comandă
pentru calculatoare, altele decât cele pentru
jocurile video, tonomate, muzicale/automate
muzicale acţionate de fise, tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile

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, 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, 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, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic , publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru uşile cu
interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre, oculare, instrumente
care conţin oculare, ochelari de protecţie,
facsimile, aparate pentru fermentare (aparate
de laborator), cabluri cu fibră optică, aparate
pentru tăierea filmelor, filme, expuse, filtre
pentru măştile respiratorii, filtre pentru utilizare
în fotografie, filtre pentru razele ultraviolete,
pentru fotografie, măsurătoare pentru inele,
extinctoare de incendiu, alarme de incendiu,
bătătoare de stins incendiile, scări de
incendiu, duze pentru furtunurile de stins
incendiile, maşini de stins incendiile, pompe
de incendiu, şalupe de stins incendiile, pături
ignifuge, furtun de incendiu, dispozitive de
stingere a incendiilor, becuri pentru bliţ,
avertizoare luminoase (semnale luminoase),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

291

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,
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, termine), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare-unităţi centrale
de procesare, ecrane de proiecţie, aparate
de proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive de
protecţie împotriva razelor x, nu cele pentru
scopuri medicale, costume de protecţie pentru
aviatori, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale , ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-up uri, 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,

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/
stadii (instrumente topografice), instrumente
de nivelare, nivele, 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, nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre-instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule-înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/ telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani , aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, monitoare, mouse, mouse
pad-uri-suporturi pentru mouse, protecţii dentare
pentru sporturi, aparate şi instrumente nautice,
aparate de semnalizare navală, sisteme de
navigaţie pentru vehicule, 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,
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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,
pectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei, regulatoare de viteză
pentru pick-up uri, sferometre, nivele cu
bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă 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, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare video
pentru bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de
realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite

cap de manechin pentru cursuri de coafor,
dispozitive pentru proiecţia tastaturilor virtuale,
pături de supravieţuire, bărci de salvare,
analizoare pentru dimensiunea nanoparticulelor,
bureți pentru căști, mănuși dotate cu
senzori, dispozitiv de indicare cu bilă pentru
calculator (trackball), emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, roboți pentru
teleprezență, termostate digitale pentru control
climatic, senzori piezoelectrici, diode organice
electroluminescente, diode emițătoare de lumină
cu puncte quantice, pipete pentru măsurare,
altele decât de uz medical sau de uz menajer,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului sub
formă de căști de protecție, rezistenţe, electrice,
măşti de 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,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă-plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme pentru
fotogravură, calibre pentru şuruburile cu
filet, dispozitive de securitate de tip token,
roboţi de securitate pentru supraveghere,
bastoane selfie (monopode), lentile selfie,
semiconductoare, sextanţi, manşoane pentru
cablurile electrice, încălţăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
declanşatoare, obturatoare, lunete de vizare
pentru armele de foc-lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante ,
proiectoare de diapozitive-aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
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integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie),
tăvi pentru developare, indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri/
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
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, 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, duze antistropire
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 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 (instalații
sanitare), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, bobine,
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 cu șcuș, 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 irigații), 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 condiționat),
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,
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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/epuratoare (componente
ale instalaților 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/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, cuptoare de ardere,
maşini de gătit, 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, 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, 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/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, 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/
grătare, 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
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scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, cricuri de bicicletă,
lanţuri de bicicletă, ghidoane de bicicletă,
anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, şei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor/clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi
de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru autovehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, amortizoare
pentru materialele rulante feroviare, bări
de protecţie pentru automobile, aparate şi
instalaţii de transport pe cablu, chesoane
(vehicule), drone aparate de filmat/drone aparate
de fotografiat, maşini de camping/case
mobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, rulote, cabine
pentru instalaţiile de transport pe cablu, maşini/
autoturisme/automobile, cărucioare de transport,
carcase pentru anvelopele pneumatice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, rotile pentru
cărucioare (vehicule)/rotile pentru cărucioarele
de transport, vagonete de transportat oala
de turnare/cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele

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, 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 instalatiilor de încălzire),
prăjitoare de tutun, vase de toaletă, scaune
de toaletă, toalete, portabile, toalete/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 condiționat), instalaţii
de ventilaţie pentru vehicule (aer condiționat),
hote de aerisire pentru laboratoare, dispozitive
pentru copt vafele belgiene, electrice, vase
de încălzire, lavoare pentru spălat mâinile/
bazine pentru spălat mâinile (componente ale
instalațiilor 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.

12. Vehicule, aparate de deplasare pe
uscat, în aer sau pe apă, petice din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor
de aer, transportoare aeriene, aparat,
maşini şi dispozitive aeronautice, avioane,
vehicule aeriene, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), vehicule cu pernă de
aer, airbag-uri (dispozitive de siguranță
pentru automobile), aeronave, dirijabile/baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt  pentru vehicule, vehicule blindate,
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vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, triciclete pentru
livrări/tricicluri de transport, vagoane/restaurant,
mecanisme de decuplare pentru ambarcaţiuni,
uşi pentru vehicule, dragi (ambarcațiuni),
protecţii pentru roţile de bicicletă, maşini
fără şofer/ mașini autonome, motoare de
acţionare pentru vehiculele terestre, lanţuri de
acţionare pentru vehiculele terestre, scaune
de catapultare pentru aeronave, lagăre de
motor pentru vehiculele terestre, motoare pentru
vehiculele terestre, tranchete (din cauciuc)
pentru nave, feriboturi, cărucioare de pescuit,
bandaje pentru roţile de cale ferată, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, elevatoare
cu furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, funiculare, coşuri de fum pentru nave,
coşuri de fum pentru locomotive, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, maşinuţe de golf, cărucioare
de manipulare, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, cărucioare pentru
furtun, baloane cu aer cald, capace pentru
butucul roţii, butuci pentru roţile vehiculului,
butuci pentru roţile de bicicletă, hidroavioane,
pasarele înclinate pentru ambarcaţiuni, motoare
cu reacţie pentru vehiculele terestre, sănii
(vehicule), şalupe, locomotive, autocamioane/
camioane, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, catarge pentru ambarcaţiuni,
vehicule militare de transport, drone militare,
roţi de cărucioare miniere, vagonete de
mină, scutere de mobilitat, mopeduri,
autobuze, autocare, scutere, automobile de
curse, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre
de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
motoare de motocicletă, motociclete, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
paraşute, pontoane, hublouri, cărucioare pentru
copii, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale ferată,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, vehicule frigorifice, vagoane

frigorifice de cale ferată, vehicule cu comandă
de la distanţă, altele decât jucăriile, vehicule
pentru cercetări subacvatice acţionate de la
distanţă , truse de scule pentru repararea
camerelor de aer, sănii de salvare, alarme de
marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi de
bicicletă, jante pentru roţi de vehicule, maşini
robotizate, carucioare tip cuşcă cu role, material
rulant pentru căile ferate funiculare, material
rulant pentru căile ferate, furcheţi/dame (de
ramă), camioane pentru transportul gunoiului,
cârme, huse pentru şeile bicletelor, huse pentru
şeile motocicletelor, genţi deşa adaptate pentru
biciclete, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, elice pentru ambarcaţiuni, elice,
elice pentru nave (propulsoare pentru nave),
vâsle/rame, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
coci de nave, nave, amortizoare de şocuri cu
arc pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, cărucioare de cumpărături, ataşe,
oglinzi laterale pentru vehicule, semnalizatoare
pentru vehicule, suporturi de schiuri pentru
maşini, teleschiuri, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
spaţiale, huse pentru roata de rezervă/ huse
pentru anvelope de rezervă, vergi de navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,
cleme de spiţe pentru roţi, spiţe pentru
roţile de bicicletă, maşini sport, autocisterne
pentru stropit, transmisii de comandă pentru
nave, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), teleferice (telecabine)/cabine
de funicular, camioane basculante, vagonete
basculante, coaste de lemn (cadre) pentru
nave, bene basculante pentru autocamioane/
bene basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare/
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele  terestre,  transmisii  pentru 
vehiculele  terestre, benzi  de  rulare  pentru 
vehicule  (tip  tractor)/ benzi  de  rulare  pentru 
vehicule (role șenile) ,benzi de rulare pentru 
reşaparea   anvelopelor,   triciclete,  cărucioare/
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umplutură pentru rosturile de dilataţie/umpluturi
pentru rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare/fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale
de filtrare din spume semiprelucrate sau
plastic, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat/folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, folii din metal pentru izolare/folii
metalice pentru izolare, garnituri de etanşare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare, hârtie
izolatoare, ţesături izolatoare, lac izolator,
substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidităţii, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale refractare
izolatoare, materiale izolatoare pentru şinele de
cale ferată, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru reţelele electrice,
îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, latex (cauciuc),
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale pentru ambalare din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic/materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru ţevi/garnituri de
etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice/învelişuri pentru ţevi, nemetalice, folii
din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, folii din plastic pentru
scopuri agricole, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, bare de protecție din
cauciuc pentru docuri, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, filamente de
plastic pentru imprimare în 3D, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele de
cauciuc, garnituri din cauciuc pentru borcane,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
dopuri din cauciuc, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor/manşoane
din cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor, material din cauciuc pentru reşaparea
anvelopelor, soluţii din cauciuc, compuşi de
etanşare pentru îmbinări, benzi autoadezive,

drezine de mână, anvelope fără cameră pentru 
biciclete,  camere  de  aer  pentru  anvelopele 
pneumatice,camere de aer pentru anvelopele 
de  bicicletă, turbine  pentru  vehiculele 
terestre,  cărucioare cu  două  roţi/cărucioare 
de bagaje/cărucioarede magazie, inserţii de 
anvelope,  anvelope  pentru  roţile  vehiculului,
anvelope  pneumatice,  şasiuri  pentru  vehicule,
tapiţerii  pentru  vehicule, supape  pentru 
anvelopele  vehiculului,  autodube (vehicule), 
roţi  de  vehicul,  bare  de  protecţie pentru 
vehicule,  scări  pentru  vehicule,  spiţe pentru 
roţile vehiculului, arcuri de suspensiepentru 
vehicule,  scaune  de  vehicule,  huse pentru 
vehicule (formate), manşe de comandăpentru 
vehicule,  vehicule  electrice,  vehicule  de
deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe calea
ferată, vehicule acvatice, roabe, scaune cu rotile,
geamuri pentru vehicule, parbrize, ştergătoare
de parbriz, iahturi.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materia le plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie antiorbire pentru
geamuri (folii colorate) , perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest/plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi din
cauciuc (plicuri, săculeți), pentru ambalat, balata,
căptuşeli din scoarţă pentru izolare fonică,
compoziţii de cazan pentru prevenirea radiaţiilor
de căldură, materiale pentru garnituri de frână,
parţial prelucrate, furtunuri din pânză cauciucată,
fibre de carbon, altele decât cele utilizate la
produsele textile, materiale de călăfătuire, acetat
de celuloză, semiprelucrat, compoziţii chimice
pentru repararea fisurilor, clapete de reţinere
din cauciuc, garnituri de ambreiaj, furtun de
cuplare pentru radiatoarele de vehicule, cabluri
din cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindrii
materiale dielectrice (izolatoare), opritoare de
uşi din cauciuc, benzi de etanşare pentru
tâmplărie/garnituri de etanşare pentru tâmplărie,
benzi adezive texturate, ebonită, mulaje din
ebonită, fire elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile/aţe elastice, altele decât
cele utilizate la produsele textile, materiale de
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altele decât cele pentru papetărie şi de uz
medical sau casnic, amortizoare de şocuri din
cauciuc, lână de zgură (izolator), materiale de
izolare fonică, cauciuc sintetic, răşini sintetice,
semiprelucrate/răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit/fire pentru lipit din
plastic, fire din cauciuc, altele decât cele utilizate
la produsele textile, fire din material plastic,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată, folii
din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
fibră vulcanizată, şaibe din cauciuc sau fibră
vulcanizată, inele de etanşare/garnituri de
etanşare, furtunuri de udat, ambalaje rezistente
la apă, compoziţii pentru garniturile de etanşare
pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc pentru
ferestre.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepția
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcții), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare nemetalice, plăci de
blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asflat, voliere (structuri) nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subactivatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru

găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcții), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/rame
de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice, ţevi de
scurgere, nemetalice, sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, grătare,
nemetalice, conducte, nemetalice, pentru
instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat,
pământ pentru cărămizi, sticlă emailată, pentru
construcţii, colibe, pâslă pentru construcţii,
garduri, nemetalice, figurine din piatră, ciment
sau marmură/statuete din piatră, ciment sau
marmură, şamotă de foc/cărămidă refractară
de foc, argilă refractară/şamotă, mantale
pentru şeminee, nemetalice, tencuieli pe bază
de ciment ignifuge, catarge pentru steaguri,
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuţe funerare, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcții), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, cutii poştale din zidărie, var, piatră de
var/piatră calcaroasă, căptuşeli, nemetalice,
pentru construcţii, buiandrugi, nemetalici,
macadam, ciment magnezian, capace pentru
gurile de canal, nemetalice, cherestea
prelucrată, marmură, catarge, nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, monumente,
nemetalice, bolarzi de acostare, nemetalici,
mortar pentru construcţii/pastă de ciment,
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mozaic pentru construcţii, lemn presat, mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, mulaje, nemetalice,
pentru construcţii, semne neluminoase şi
nemecanice, nemetalice, olivină pentru
construcţii, jaluzele exterioare, nemetalice
şi netextile, cabine pentru pulverizarea
vopselei, nemetalice, stâlpi de gard, nemetalici/
uluci de gard, nemetalici, ţigle, nemetalice,
carton pentru construcţii/carton de construcţii,
scânduri de parchet, pardoseală din parchet,
paravane, nemetalice, pavele luminoase,
pavele, nemetalice, plăci de pavare, nemetalice,
ţevi de presiune, nemetalice, cornişe, cocini
pentru porci, nemetalice, piloţi, nemetalici/
palplanşe, nemetalice, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, smoală, scânduri de lemn
pentru construcţii, ipsos, borduri din plastic
pentru amenajări peisagistice, sticlă în plăci
pentru construcţii, platforme, prefabricate,
nemetalice, placaj, verande (structuri),
nemetalice, porfir (piatră), stâlpi, nemetalici,
pentru liniile electrice/piloni, nemetalici pentru
liniile electrice, stâlpi, nemetalici, argilă
pentru olari, case prefabricate (ansambluri),
nemetalice, proptele, nemetalice, cuarţ, traverse
de cale ferată, nemetalice/legături de cale
ferată, nemetalice, stuf pentru construcţii,
materiale refractare de construcţii, nemetalice,
materiale de armare, nemetalice, pentru
construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc
pentru izolarea seismică a clădirilor, moloz,
sticlă de siguranţă, nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie, gresie pentru
construcţii, pipe din piatră de nisip, cherestea,
eşafodaje, nemetalice, rigle (lemn ecarisat,
tâmplărie), şisturi, cofraje, nemetalice, pentru
beton, cofraje, nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, siliciu (cuarț), pervaze, nemetalice,
silozuri, nemetalice, nisip cuarţos, patinoare
(structuri),nemetalice, plăci, nemetalice, pentru
construcţii, zgură (materiale de construcții),
piatră de zgură, ardezie, pulbere de ardezie,
grajduri, nemetalice, geamuri din sticlă

colorată/vitralii, trepte (scări), nemetalice, scări,
nemetalice, statui din piatră, ciment sau
marmură, piatră, guri de scurgere stradale,
nemetalice, montanţi ,nemetalice, piscine
(stucturi), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare din
zidărie, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcții),
pardoseli din plăci, nemetalice, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit.
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, 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, șanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri/bazine, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
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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, 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, tăvi pentru servire, cuşti pentru animalele
de gospodărie, forme de prăjituri, tuburi şi
capete pentru decorarea prăjiturilor, candelabre/
sfeşnice, inele pentru lumânări, stingătoare
pentru lumânări, borcane pentru lumânări,
cutii pentru dulciuri/cutii de bomboane, mănuşi
pentru spălat maşina, bătătoare de covoare
(ustensile de mână), mături mecanice pentru
covoare, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
oale de noapte, piele de căprioară pentru
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,
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri/
biscuiți, 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, 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,
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, 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
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(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
(vivarii), acvarii de interior/bazine (acvarii de
interior), 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, 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, 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 şerveţelele 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
(ustensile pentru masă), 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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
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privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de

afaceri), publicitate cu plata perclick, 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 (achiziționare de bunuri și 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
vânzărilor pentru terţi închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de, în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
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 de curriculum vitae
pentru terţi/scrierea de cv-uri pentru terţi.

───────

───────
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(210) M 2020 06457
(151) 11/09/2020
(732) SC BORERO COMSERV SRL,

(540)

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

zootehnie, industria alimentară, pentru industria
de preparare a furajelor, colectivităţi, zone de
sănătate publică, instituţii, spaţii private.

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

ZHIVASEPT

STR. CARPENULUI NR. 11, 
BL.A17, SC. C, AP. 11, 
JUDEŢULBRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 5 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, 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 articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, consultanță privind
comercializarea de produse chimice, consiliere
în domeniul marketingului pentru produse
chimice, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii publicitare în
materie  de  prestații  comerciale,  servicii 
promoționale  comerciale, organizare  de 
demonstrații  comerciale, organizare  de 
prezentări  în  scop  comercial, organizare  de 
demonstrații în scopuri  comerciale, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții  și târguri 
comerciale  în  scopuri comerciale  și  publicitare, 
servicii  de  administrare a  afacerilor  pentru 
prelucrarea  vânzărilor realizate  într-o  rețea 
informatică  globală, organizare  și  gestionare 
de  programe  de stimulare  și  fidelizare 
comerciale, servicii defidelizare de clienți în
scopuri  comerciale, promoționale  și/sau 

5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante folosite pentru igienă, preparate
pentru dezinfectarea unghiilor, dezinfectante
de uz veterinar, fitile de sulf (dezinfectante),
preparate pentru dezinfectarea mâinilor,
dezinfectanți de uz medical, produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanțe dezinfectante impregnate în
șervețele, dezinfectante pentru WC-uri chimice,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, batoane
pentru fumigație folosite ca dezinfectante,
produse dezinfectante pentru bazine de
înot, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectanți pentru aparate
și instrumente dentare, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale, preparate
de dezinfectare pentru utilizarea în spitale,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
dezinfectante şi produse de curăţare de
uz medical folosite în domeniul veterinar,
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───────

publicitare,   servicii   de   club de   clienți   în 
scopuri   comerciale,   promoționale  și/sau 
publicitare,  furnizare  de  informații comerciale 
consumatorilor,  informații  și  asistență 
comerciale  pentru   consumatori,  informare  și
consiliere  comercială  pentru  consumatori  în 
alegerea produselor  și  serviciilor,   furnizarea 
unui  catalog  online  cu  informații  comerciale 
pe  internet,  servicii  de  furnizare  de  
informații   online  prin  intermediul  unui  
registru  comercial,  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,  furnizare  de informații  comerciale  pe 
internet,  prin  rețea  prin cablu  sau  prin  alte 
mijloace  de  transfer  de  date,  servicii 
publicitare pentru sensibilizarea publicului  la 
probleme de mediu, servicii deprograme de 
loializare, servicii de comandă curidicata.
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(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Dop şi Tirbuşon
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 11.01.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri, servicii
de comerţ cu vinuri, servicii de promovare
vinuri, crame, podgorii, producători, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
41. Servicii educative oferite de cluburi, servicii
de cluburi (divertisment sau educație), servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
servicii de formare în degustare vinuri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
organizare de evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, publicarea de materiale
tipărite referitoare la vinurile franțuzești,
publicare de materiale tipărite referitoare la
vinuri, școli pentru somelieri, organizare de
tururi cu ghid cu scop educativ şi de
instruire în domeniul vinificaţiei, organizare

(210) M 2020 06458
(151) 12/09/2020
(732) ALIN DEHELEAN, 

STRADA PESCARILOR  NR.18,  
AP.16, JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA,  420166, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
PAUL-GABRIEL GABOR, 
STR. ION  MINULESCU  NR.16A,  
JUDEŢBISTRITA-NASAUD,  
BISTRITA,BISTRIȚA  NĂSĂUD,  
ROMANIA
RADU-DAN  MOLDOVAN,  
STR.SPIRU HARET NR.2,
AP.2,  JUDEŢBISTRITA-NASAUD,  
BISTRITA, 420048,  BISTRIȚA  
NĂSĂUD,  ROMANIA
SILVIU-CĂTĂLIN  MĂNILĂ,  
STR.CONSTANTIN ROMAN VIVU 
NR.1,SC.D,  AP.56,  JUDEŢ  
BISTRITA-NASAUD,  BISTRITA,  
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA
DUMITRU-CRISTIAN NAGHI, 
STR.SOLOMON  HALIŢĂ  NR.1,  
SC.D,  AP.45, JUDEŢ 
BISTRITA-NASAUD,  BISTRITA,
420185,  ROMANIA
REMUS-MARCEL  OPREA,  
STR.RODNEI  NR.  22,  
SC.  F,  ET.  2,  AP.72,  
JUDEŢ  BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA,  420141, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
MIHAI-FLAVIU PINTEA,
BD.INDEPENDENŢEI  NR.5,  
SC.A, AP.11, 
JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,  
BISTRITA,BISTRIȚA  NĂSĂUD,  
ROMANIA
OVIDIU-ADRIAN  POP,  
STR.GHINZII NR.15P, 
JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,  
BISTRITA,  420020,BISTRIȚA  
NĂSĂUD,  ROMANIA
EMILIAN-IOAN VÂRVAŞ,
STR.  LEMPEŞ  NR.36B, 
JUDEŢBISTRITA-NASAUD,  
BISTRITA, 420180,  BISTRIȚA  
NĂSĂUD,  ROMANIA
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cluburi de băut private, servicii
de restaurante private în cluburi, servicii de
furnizare de mâncare și băuturi în cluburi, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de somelier (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2020 06459
(151) 12/09/2020
(732) TUDORA CLAUDIA NEGROIU,

(540)

CLAUDIA NEGROIU -
BUNICUŢA CU POVEŞTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.03; 02.03.01;
20.07.02; 29.01.15; 25.01.06

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

9. Cărți audio, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, video discuri.
16. Cărți, cărți ilustrate, cărți educative, cărți
școlare, colecții de cărți de ficțiune, cărți pentru
copii (tipărite) care includ o componentă audio.

41. Închiriere de cărți audio, publicare de
povești, publicare de cărți educative, publicare
de cărți audio, publicare de cărți instructive,
publicare multimedia de cărți, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de
cărți electronice și periodice pe internet, servicii
de divertisment radiofonic și televizat, realizare
de programe de divertisment radiofonic,
divertisment radiofonic, servicii de divertisment
radiofonic prin internet, divertisment pe internet.

───────

(210) M 2020 06462
(151) 12/09/2020
(732) SC CARPATHIAN LOG HOME

(540)

Carpathian Log Home
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de spații
de cazare pentru turiști, case de oaspeți (cazare
temporară), servicii de case de vacanță, servicii
de restaurant și bar.

───────

de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii de 
divertisment de tipulorganizare de evenimente 
sociale  de divertisment.

BULEVARDUL CAMIL RESSU 
NR.15, BL. 57, SC. 2, ET. 6, 
AP. 71,SECTOR 3, BUCUREŞTI, 
031733,ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, 
CALEA CĂLĂRAŞI NR. 176,
BL. 59, SC. A, AP. 29, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

35. Servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate,
marketing și promovare.

SRL, 
STR. PIATRA CRAIULUI  NR.16, 
JUD. BRASOV, PREDELUT,
507026, BRAȘOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
verde, alb, portocaliu, negru, gri, mov
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(210) M 2020 06464
(151) 14/09/2020
(732) S.C. BELFIX DISTRIBUȚIE S.R.L.,

STR. DRUMUL GĂRII ODĂI NR. 42,
HALA C1, JUD. ILFOV, OTOPENI,
600018, ILFOV, ROMANIA

(540)

belfix

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 26.11.03;
26.11.13

clase:
35. Servicii de comerț cu echipamente
HORECA și anume: echipamente pentru
bucătării restaurant, pentru laborator cofetărie,
patiserie, brutărie, spălătorii industriale,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
37. Service, reparații și întreținere pentru:
echipamente pentru bucătării restaurant, pentru
laborator cofetărie, patiserie, brutărie și pentru
spălătorii industriale.
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, întocmirea și realizarea de
proiecte pentru instalarea de echipamente
pentru bucătării restaurant, laborator cofetărie,
patiserie, brutărie, spălătorii industriale.

───────

(210) M 2020 06465
(151) 14/09/2020
(732) CHINA TOBACCO

(540)

FUYAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(740) ALECU BOGDAN, 
STR. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, 
NR. 2, JUD. BACĂU,  BACĂU, 
600018

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

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL, 
STRADACERNICA, NR. 21, 
JUDEŢULILFOV, PANTELIMON, 
ILFOV,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, 
STR. LUCREŢIU  PĂTRĂŞCANU 
NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 
600018, BACĂU, ROMANIA
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(540)

N MONDIALUL

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.15;
24.09.02; 24.09.05

clase:
41. Divertisment, divertisment pe internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
online, producție și realizare de programe și
emisiuni radio și tv, divertisment, spectacole,
producție de filme în studiouri, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
servicii de înregistrări audio, de filme, video,
furnizarea de tutoriale online, nedescărcabile,
furnizare de imagini şi conţinut audio online
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
servicii de recreere și instruire, publicarea
de materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre

divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, furnizarea de media
şi divertisment pe diferite platforme de mai
multe tipuri pentru transmisia media, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, producție de prezentări
audiovizuale, creare de formate pentru filme, fan
cluburi (divertisment).

───────

(540)

NELSON MONDIALU'
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, divertisment pe internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
online, producție și realizare de programe și
emisiuni radio și tv, divertisment, spectacole,
producție de filme în studiouri, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
servicii de înregistrări audio, de filme, video,
furnizarea de tutoriale online, nedescărcabile,
furnizare de imagini şi conţinut audio online
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
servicii de recreere și instruire, publicarea
de materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, furnizarea de media
şi divertisment pe diferite platforme de mai
multe tipuri pentru transmisia media, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, producție de prezentări

(210) M 2020 06467
(151) 14/09/2020
(732) NELSON-SIMONE POP, 

STR.MEHEDINȚI NR. 55-57, 
AP. 82,JUD. CLUJ, LUJ-NAPOCA, 
CLUJ,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA

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

(210) M 2020 06468
(151) 14/09/2020
(732) NELSON-SIMONE POP, 

STR. MEHEDINȚI NR. 55-57, 
AP. 82,JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,  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. 03/2021

309

audiovizuale, creare de formate pentru filme, fan
cluburi (divertisment).

───────

(540)

ARDUUS HOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Hamei, conuri de hamei.
32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc
de fructe, extracte de hamei pentru fabricarea
berii.

───────

(540)

midas electronics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.12

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

10. Aparate electrostimulatoare musculare
medicale.
11. Instalație pentru dezinfecția aerului cu flux
concentrat de radiație neionizantă.
37. Servicii de instalare, service (întreținere,
reparații) pentru produsele solicitate la protecție.

───────

(210) M 2020 06474
(151) 15/09/2020
(732) ASOCIAȚIA ALIANȚA

(540)

VERIDICA V
STAND FOR FACTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
38. Agenții de presă, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, comunicare
prin mijloace electronice, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale,

(210) M 2020 06471
(151) 14/09/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, 

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15, 
S-PARK, CORP A2L, ETAJ4, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(210) M 2020 06473
(151) 14/09/2020
(732) SC MIDAS & CO SRL, 

STR. MIHAI VITEAZU NR. 2, 
JUDEŢULIALOMIŢA, URZICENI, 
925300, IALOMIȚA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), verde (HEX #688941),
galben (#f2bc1c)

9. Inductoare (electricitate), transformatoare
toroidale, drosele (bobine electrice), traductoare
de  curent,  transformatoare  de  tensiune,  relee 
electronice.

INTERNAȚIONALĂ A
JURNALIȘTILOR ROMÂNI, 
PIAȚAMIHAIL KOGĂLNICEANU 
NR. 8, SC. P, AP. 36, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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41.

mesaje,  date  și  conținut  prin  internet  și  alte 
rețele de comunicații, transmiterede înregistrări
audio  și  video  în rețele,  transmitere telematică
de   informații,  comunicare    de   informații  prin
televiziune,   difuzare     audio,     difuzare    de
informații  prin  intermediul  televiziunii,  difuzare
de programe de radio și televiziune, inclusiv
prin  rețele  de  cablu,  difuzare  de  programe
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,  furnizare  de  comunicații  prin  transmisii 
televizive,  furnizare  de informații  despre 
radiodifuziune,  radiodifuziune  de  conținut 
audiovizual și multimedia pe internet, servicii de
comunicații televizuale, servicii de difuzare audio
și  video  prestate  pe  internet,  servicii  de 
difuzare  prin  satelit  privind evenimentele 
sportive,  servicii  de  podcasting, servicii  de 
radiodifuziune,  servicii  de radiodifuziune  prin 
internet,  servicii  de  transmisii  audiovizuale, 
transmisie  de podcasturi,  transmisie  de 
programe  de  radio  și televiziune  prin  satelit, 
transmisie  tv  prin  internet, transmisie  de 
programe  prin  cablu,  transmisie  de  programe 
radio,  transmisie de  webcast-uri,  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,  transmitere  de  date  audio  pe 
internet, transmitere de difuzări digitale audio și 
video într-o  rețea  globală  de  calculatoare, 
transmitere de  programe  de  televiziune, 
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,  difuzare  de programe  de 
divertisment preînregistrate.

emisiuni de știri (transmisii), furnizare (punere la
dispoziție)  de  servicii  pentru  conferințe 
electronice, furnizarea accesului laservicii de 
stocare de telecomunicații, servicii aleagențiilor 
de  presă  (transmitere  de  știri),  servicii ale
agențiilor de știri pentru telecomunicații, servicii
ale  agențiilor  de știri  pentru  transmisii 
electronice,  servicii  audiotext  (servicii  de 
telecomunicații), servicii  de  accesare  a 
telecomunicațiilor,  servicii de  agenții  de  știri
electronice,  servicii  de comunicare  de  date 
accesibile  prin  cod  de  acces, servicii  de 
comunicare  de  date  care  pot  fi accesate cu
parolă,   servicii    de    comunicare   electronică
entru transmisia de date, servicii de comunicare
pentru  transmisia  de  informații,  servicii  de 
comunicare  pentru  transmisia de informații prin
mijloace electronice,  servicii  de  comunicare 
pentru     transmisia   electronică   de   voce,
servicii  de comunicații,  servicii  de  comunicații 
ale  agențiilor de  presă,  servicii  de  comunicații 
audiovizuale, servicii de comunicații prin mesaje
de telex, servicii de comunicații pentru schimbul
de  date  în  format  electronic, servicii  de 
comunicații prin cablu, servicii de comunicații 
prin  satelit,  servicii  de comunicații 
radiotelefonice,  servicii  de  comunicații  video, 
servicii  de  conferințe  video prin  satelit,  servicii 
de încărcare de fotografii, servicii de încărcare 
video,  servicii de  informații  online  privind
telecomunicațiile,  servicii  de  telecomunicații 
de  rețele  digitale,   servicii  de   telex,  servicii
de      transmisie      de      date,      servicii     de
videoconferință,  servicii  pentru  conferințe  în 
rețea,  telecomunicații  de  informații  (inclusiv
pagini  web),  transfer  automat  de  date  digitale 
utilizând  canale  de  telecomunicații, transmisie 
de date pentru terți,  transmisie de date prin 
intermediul  sateliților de  comunicare, 
transmisie  de  informații  prin rețele  de 
comunicații electronice, transmisie deinformații
prin  teleimprimator,  prin  satelit,  transmisie 
de informații în domeniul audiovizual, transmisie
de pachete de date și imagini, transmisie de știri
la  organizațiile  care  difuzează  știri,  transmisie 
de  știri  și  informații  de actualitate,  transmisie 
electronică  de  comunicări  scrise,  transmisie 
video prin rețele  digitale,  transmisii  prin  satelit,
transmisii de date și transfer de fișiere pe cale
telematică, transmitere de ghiduri de programe 
de  televiziune  interactive,  transmitere de 

Consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare 
(redactare)  de  podcast-uri, difuzare  de 
reportaje  de  către  agenții  de  știri,  distribuire 
de știri pentru industriaaudiovizuală, editare de 
materiale  tipărite  care  conțin  poze,  altele 
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decât  cele  de  uz  publicitar,  editare  de 
publicații,  editare  de  texte  scrise,  editare  de 
texte  scrise,  cu  excepția textelor  publicitare, 
editare, întocmire  de  rapoarte  și  redactare  de 
texte alteledecât cele publicitare, furnizare de 
clasamente ale  utilizatorilor  în  scopuri  de 
divertisment  sau culturale,  furnizare de evaluări 
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau 
culturale,  furnizare de  publicații  dintr-o  rețea 
globală de  calculatoare sau de pe internet 
care  pot  fi consultate,  furnizare  de  publicații 
electronice, furnizare de publicații electronice
online,  nedescărcabile,  furnizare  de  publicații 
on-line  nedescărcabile,  furnizare  online de 
reviste cu articole pe teme generale care nupot 
fi descărcate, furnizarea de buletine informative 
on-line  în  domeniul  divertismentului  sportiv, 
furnizarea de informații referitoare la activitatea 
editorială,  microeditare,  publicare  de  afișe, 
publicare  de anuare,  publicare  de  anuare 
imprimate (de tip pagini aurii), publicare de
broșuri, publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de buletine
informative,  publicare  de  calendare  de 
evenimente,  publicare  de cataloage,  publicare 
de cărți, publicare de cărți audio, publicare de 
cărți  educative, publicare de cărți  electronice și 
periodice  pe  internet,  publicare  de  cărți 
instructive, publicare  de  cărți  în  domeniul 
divertismentului, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare  de  cataloage  cu  informații privind 
călătoriile,  publicare  de  documente,  publicare 
de fișe informative,publicare  de  ghiduri pentru
învățământ  și  instruire, publicare  de  jurnale,
publicare  de manuale,  publicare  de  materiale
didactice  educative,  publicare  de  materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
pe  suporturi  de  date   magnetice   sau  optice,
publicare  de   materiale  și  publicații  tipărite,
publicare  de  materiale  tipărite  în  format
electronic, publicare de materiale tipărite, altele
decât  textele  publicitare,  publicare  de 
materiale  tipărite,  cu  excepția  textelor
publicitare,  sub  formă electronică,  publicare 
de  materiale  tipărite, inclusiv  în  format 
electronic, altele decât cele de uz publicitar, 
publicare  de  povești, publicare  de  prospecte, 
publicare  de  recenzii,  publicare  de  recenzii 
online în domeniuldivertismentului, publicare de
reviste, publicare de reviste cu informații

științifice,  publicare  de  reviste  pe  internet, 
publicare  de  reviste  în  format  electronic pe 
internet,  publicare  de  texte,  altele decât cele
publicitare,  publicare  de  texte  și  imagini, 
inclusiv în format  electronic,  altele decât  cele 
în  scopuri publicitare,  publicare  de  texte  sub 
formă de mijloace electronice, publicare de ziare,
publicare  de  ziare  electronice  accesibile  prin 
intermediul  unei  rețele  globale  de calculatoare, 
publicare  de  ziare,  periodice,  cataloage  și 
broșuri,  publicare electronică  de  texte  și 
materiale  tipărite,  cu excepția  textelor 
publicitare,  pe  internet, publicare  electronică 
on-line  de  periodice  și cărți,  publicare 
multimedia,  publicare  multimedia a  jurnalelor, 
publicare  multimedia  a publicațiilor  electronice, 
publicare  multimedia  a revistelor,  publicare 
multimedia  a  ziarelor,  publicare  multimedia  de 
cărți, publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare online de ziare electronice,
publicare pe  internet a unui ziar pentru clienți, 
publicare  și  editare  de  cărți,  publicare  și
editare  de  materiale  tipărite,  publicarea  de 
materiale  multimedia  online, redactarea  de 
texte,  altele  decât  cele  publicitare,  scriere  de 
texte,  cu  excepția  textelor publicitare,  pentru 
difuzarea  prin  servicii  de  teletext,  scriere  și 
publicare  de  texte, cu  excepția  textelor 
publicitare,  servicii  de  programe  de  știri 
pentru  radio  sau televiziune,  servicii  de 
programare  a  știrilor  în vederea  transmiterii 
prin internet, servicii  de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de divertisment 
video digital,  audio  și  multimedia, servicii  de 
publicare  de  text  electronic,  servicii  de 
publicare  electronică, servicii  de  publicare 
on-line,  servicii  de publicare,  inclusiv  servicii 
de publicare electronică, servicii de reporteri de 
știri,  servicii  de  scriere  la  comandă  în 
scopurinepublicitare,  servicii  de scriere pentru 
bloguri,  servicii  jurnalistice,  servicii  pentru
publicarea  de  ghiduri,  activități  culturale, 
activități de divertisment, sportive șiculturale, 
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare  (organizare) de  servicii  de 
divertisment,  coordonare  de  evenimente 
culturale,   coordonare   de   activități    culturale,
coordonare  de  evenimente  de divertisment,
educație  și  instruire,  fotoreportaje, furnizare
de  activități  culturale,  furnizare  de  activități
recreative,  furnizare  de  conținut  audio  online
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(540)

BERRIOLETTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, mix pentru
clătite sărate, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle de
pâine, bulgur, chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorțișoară (mirodenie), cuișoare, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, biscuiți
sărați și uscați (crackers), fondante (produse

───────

(210) M 2020 06475
(151) 14/09/2020
(732) ANA PAN SA, 

BULEVARDUL DIMITRIE 
POMPEIU NR. 5C, LOT2A, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

conferintelor, servicii  de divertisment, și  anume 
seriale  de  programe  multimedia  cu  știri, 
evenimente  actuale,  sporturi, vremea,  guvern, 
educație,  divertisment,  servirea  mesei, 
călătorii  și agrement  distribuite  prin  diverse 
platforme pe multiple forme de suporturi de 
transmisie, furnizare  de  stiri,  furnizare  de  ştiri 
online,  servicii  de  instruire  și  servicii  de 
instruire în legătură cu sporturile, distribuție 
de  filme,  producția  de  programe radio  și  de 
televiziune,  servicii  de  studiouri  de
înregistrare, producția de spectacole, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, editarea
casetelor video, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), furnizarea online de publicații
electronice nedescărcabile, servicii de reporter
de știri, producția de programe radio și de
televiziune.

nedescărcabil, furnizare de divertisment video
printr-un    site   internet,  furnizare   de   imagini
online  nedescărcabile,  furnizare  de informații 
despre  activități  culturale,  furnizare  de 
informații,  comentarii  și  articole  în domeniul 
muzicii  prin rețele de  calculatoare, furnizare de 
informații  referitoare  la  programe  de 
televiziune,  furnizare  de  mijloace  media 
audio și vizuale  prin   rețele   de   comunicații,
furnizare  deprograme de  televiziune, 
nedescărcabile,  cu  ajutorul serviciilor  de 
transmisie  video  la  cerere,  furnizare  de 
programe televizate de știri, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizarea  de  recenzii  on-line  pentru  cărți,
furnizarea de repertorii ale teatrelor, găzduire
(organizare)  de  ceremonii  de  decernare  de 
premii referitoare la filme, găzduire (organizare) 
de  ceremonii  de  decernare  de  premii 
referitoare la televiziune,găzduire (organizare) 
de  ceremonii  de  decernare  de  premii 
referitoare la video-uri, informare în legătură cu 
activități  culturale,  informații  cu  privire  la 
divertisment, furnizate  online  dintr-o  bază  de 
date computerizată  sau  de  pe  internet, 
intervievarea personajelor  contemporane  în 
scopuri de divertisment, organizare de activități
de   divertisment,   organizare    de    competiții,
organizare  de  congrese  și  de conferințe  în 
scopuri  culturale  și  educative,  organizare de 
evenimente  de divertisment  și  evenimente 
culturale,  organizare  de  evenimente  sportive 
și  culturale comunitare,  organizare  de 
evenimente în  scop cultural, de divertisment 
și sportiv,  organizare  de  gale,  organizare  de 
prezentări în scopuri culturale, organizare de 
webinare, organizare și coordonare de activități
culturale,  organizare  și găzduire  de  ceremonii 
de  decernare  de  premii,  organizare  și 
prezentare  de spectacole,  pregătirea  de  texte 
pentru publicare, pregătirea programelor de știri
pentru      difuzare,     prezentări     audiovizuale,
producție  de  documentare,  producție  de
programe  de  televiziune  în  direct,  servicii  de 
prezentatori  de  radio  și  de  televiziune,  servicii
de  prezentări  audiovizuale  cu  scopuri 
educative,  servicii  jurnalistice  în  sistem
liber-profesionist,  servicii  de  reporteri de stiri, 
informatii  despre  educatie,  furnizarea online 
de  publicatii  electronice  nedescarcabile, 
productia  de  programe radio si  de televiziune, 
organizarea   şi    susţinerea   de   seminarii    și
simpozioane,  organizarea   şi  susţinerea  de 
ateliere  (instruire),  organizarea   și   sustinerea
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de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, 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), turtă dulce, halva, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai cu
gheață, gheață comestibilă, dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, plăcinte cu carne, clătite
sărate, clătite, paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pates en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, biscuiți petit-beurre, petits fours,
piccalilli, plăcinte, pizza, praline, propolis/clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, sandvișuri, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr ars,
amestecuri de aluat nefermentat, napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
înghețate pe băț, vafe belgiene, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte.

───────

(540)

CHOCOTTONE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, mix pentru
clătite sărate, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle de
pâine, bulgur, chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, ciocolată,

băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorțișoară (mirodenie),
cuișoare, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, biscuiți sărați
și uscați (crackers), fondante (produse de
cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, 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), turtă dulce, halva, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai cu
gheață, gheață comestibilă, dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, plăcinte cu carne, clătite
sărate, clătite, paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtes en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, biscuiți petit-beurre, petits fours,
piccalilli, plăcinte, pizza, praline, propolis/clei
de albine de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, sandvișuri, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr ars,
amestecuri de aluat nefermentat, napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
înghețate pe băț, vafe belgiene, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte.

───────

(210) M 2020 06476
(151) 14/09/2020
(732) ANA PAN SA, 

BD DIMITRIE POMPEIU NR. 5C, 
LOT2A, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
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(540)

MURMUR ESSENTIALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia trasnportului 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 online într-o reţea computerizată,
servicii de agenţie de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, marketing.
42. Proiectarea de rochii, design de arte grafice,
testarea materialelor textile.

───────

(540)

IUBEŞTE SĂNĂTATEA
(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 06481
(151) 14/09/2020
(732) ELENA ROXANA FALAHATI

(540)

ZANGAN GLASS

(210) M 2020 06478
(151) 14/09/2020
(732) ANDREEA BĂDALĂ, 

STR.MIRĂSLĂU NR. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2020 06480
(151) 14/09/2020
(732) PRONAT S.R.L., 

DN69 KM10+560M, PARCUL
INDUSTRIAL SÂNANDREI, HALA
ARTEMIS ONE, JUDEŢ TIMIŞ,
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

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).

MOJAVERI, 
ALEEA POLITEHNICIINR. 4, 
BL. 4, SC. B, AP. 25,  SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
21. Boluri (bazine)/bazine (boluri), servicii de
cafea (articole de masă), căni pentru cafetiere,
neelectrice, ceşti, carafe, veselă, pahare de băut,
tăvi, fructiere, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, cupe pentru
fructe, borcane din sticlă (damigene), pahare
(recipiente), vase pentru păstrat mâncarea
caldă, neîncălzite electric, cutii pentru gustări,
căni, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit, vase,
boluri de salată, farfurioare, servicii (veselă),
boluri pentru supă, seturi de condimente,
zaharniţe, farfurii pentru masă, halbe/căni înalte
cu capac, servicii de ceai (articole de masă),
ceainice, tăvi pentru uz casnic, farfurii pentru
legume.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu căni şi pahare, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu căni şi pahare, servicii de
comerţ on line cu caserole, tăvi, farfurii, platouri,
fructiere, pahare şi căni.

───────

(540)

DOMENIILE DASCĂLU 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.03; 24.01.05;
27.07.17

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

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

(210) M 2020 06484
(151) 14/09/2020
(732) CONSTANTIN DASCĂLU, 

BLD. 1 MAI NR.69A, BL.22, SC.2, 
ET.3, AP.7, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 
DOLJ, ROMANIA
HARI CRISTIAN DASCĂLU,
CAL.UNIRII NR. 169A, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,  
STR. POLONA NR.115, BL. 15, 
SC. A,  AP.19, SECTOR 1, 
BUCURESTI, 010497,  ROMANIA
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(540)

BALANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din imitaţie de
piele, îmbrăcăminte din piele, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
paltoane, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jachete (îmbrăcăminte), jachete
căptuşite (îmbrăcăminte), flanele/pulovere/
hanorace (pulovere), jersee (îmbrăcăminte),
rochii, cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă,
pantaloni (am.), costume, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
cravate, maieuri sport, body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi, lenjerie
de corp/desuuri, chiloţi tip boxeri, sutiene, eşarfe,
şaluri, şepci (articole pentru acoperirea capului),
bonete, pălării, eşarfe pentru cap, încălţăminte,
ghete, cizme, cizme din dantelă, sandale, pantofi
de sport, pantofi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare.

───────

(540)

Gusturi românești

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

29. Carne, pește, pasări, vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.

(210) M 2020 06485
(151) 14/09/2020
(732) FLORIN-LUCIAN TĂNASE, 

SPL. UNIRII NR. 168, BL. T3, 
SC.1, ET. 8, AP. 804, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2020 06486
(151) 14/09/2020
(732) SC MEGA IMAGE SRL, 

B-DUL TIMIȘOARA NR. 26, 
ET.2, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
201C), negru (Pantone Black 3 C), 
alb(Pantone Solid White)
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33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06487
(151) 14/09/2020
(732) MARIN ANDREEA-VIOLETA,

STRADA TITU MAIORESCU NR.
34J, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Nu există nu se poate!
cu Andreea Marin

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
afişare de anunţuri publicitare pentru terţi,
concepere de broşuri și logo-uri publicitare,
concepere de material publicitar, concepere
de material publicitar, crearea de texte
publicitare, crearea de texte publicitare
în scop promoţional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoţionale
pentru întreprinderile comerciale, dezvoltare
de concepţii de publicitate, dezvoltarea
de campanii promoţionale, dezvoltarea de
concepţii de publicitate, licitare, postarea de
afişe publicitare, asistenţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la artişti, servicii de intermediere comercială,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, servicii de relaţii

media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea
vânzărilor pentru terţi, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, căutarea de sponsorizări,
publicitate prin televiziune, scrierea de texte
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
plasare de reclame, plasare de anunţuri
publicitare, producţie de înregistrări video în scop
de marketing, producţie de material publicitar,
promovare de produse şi servicii pentru terţi,
servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru bijuterii,
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, administrarea
afacerilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumuseţe, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, distribuţie de filme, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, scenarii, altele decât cele publicitare,
scrierea de scenarii de film, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, educaţie şi formare în domeniul muzicii
şi divertismentului, organizare şi coordonare de

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, 
STR.DOCTOR NICOLAE 
STAICOVICINR.14, ET.1, AP.1, 
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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activităţi de divertisment, producţie de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentări audio-
vizuale, producţie de programe de televiziune în
direct, producţie de programe de televiziune în
direct cu scop educativ, servicii de organizare şi
coordonare concursuri de frumuseţe.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de reţele de socializare online.

───────

(540)

KING PET SALON

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.01.15; 24.09.03; 24.09.05;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
înfrumusețare pentru animale, servicii de tuns

pentru animale, servicii prestate de saloane de
frumusețe pentru animale de companie.

───────

(210) M 2020 06490
(151) 14/09/2020
(732) ZAINLUX ECOM HOLDING ,

(540)

ICONSIGN

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.01; 29.01.15

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

(210) M 2020 06489
(151) 14/09/2020
(732) DIAMOND PET SALON SRL, 

STR. FILIPEȘTI NR. 1235, 
COMUNAMĂGURENI, 
JUDEȚUL PRAHOVA,
SAT MĂGURENI, ROMANIA

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

SAT MONIOM NR. 32, 
JUDEȚULCARAȘ-SEVERIN, 
MUN. REŞIȚA,CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, 
STR.GRIVIȚA NR. 37E, 
JUD. ILFOV,OTOPENI, 067000, 
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: fucsia, verde, roz,
roșu, albastru

3. Adeziv pentru extensii de păr, adezivi
pentru uz cosmetic, balsamuri, altele decât
cele de uz medicinal, preparate cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin cheratină, cosmetice care conțin
panthenol, cosmetice și preparate cosmetice,
cremă pentru cuticule, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, dischete demachiante
din vată, lac de uz cosmetic, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, produse nemedicinale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

319

înmuierea cuticulelor, produse pentru îngrijirea
ochilor, nemedicinale, pudră de toaletă, rezerve
de produse cosmetice pentru corp, pentru
dozatoare, ser de față de uz cosmetic,
sprâncene false, sprâncene false adezive,
spumă de curățare, uleiuri bronzante, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, uleiuri
pentru mâini (nemedicinale), unghii false din
metale prețioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, vârfuri pentru unghii, vopsele
pentru gene, vârfuri pentru unghii (cosmetice),
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corector facial, corectoare pentru linii
și riduri, creioane de ochi de uz cosmetic,
creioane de machiaj, cremă de bază, creme
de soare, dermatografe, eye-liner (cosmetice),
fard de pleoape, farduri cosmetice, farduri de
sprâncene, farduri pentru obraz și buze, kit
pentru laminare gene, fond de ten, fonduri de ten,
gel pentru sprâncene, geluri pentru demachiere,
mascara pentru gene lungi, palete cu farduri
de ochi, preparate de machiaj pentru față
și corp, produse cosmetice pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
rimel, ruj de buze, sclipici pentru față, sclipici
pentru față și corp, seturi de machiaj, uleiuri de
cuticule, vopsea pentru față, coloranți cosmetici,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, preparate
pentru îngrijirea pielii, creioane pentru gene.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: adeziv pentru extensii
de păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin cheratină, cosmetice care conțin
panthenol, cosmetice și preparate cosmetice,
cremă pentru cuticule, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, dischete demachiante
din vată, lac de uz cosmetic, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă cu cosmetice, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
alifii, unguente (nemedicinale), balsam de buze

pentru tratamentul scalpului, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă cu cosmetice, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
alifii, unguente (nemedicinale), balsam de buze
(nemedicamentos), balsam de curățare (pentru
uz cosmetic), balsamuri pentru piele, bază
pentru unghii (cosmetice), benzi pentru efect
de pleoapă dublă, comprese pentru ochi de
uz cosmetic, cosmetice pentru unghii, creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
piele uscată, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecție solară,
creme de curățare, cremă de noapte, cremă
pentru ochi, cremă pentru unghii, creme de
curățare pentru piele, creme de față și de corp,
creme de protecție, creme de zi, creme după
plajă, creme exfoliante, creme după ras, creme
hidratante, creme hidratante de uz cosmetic,
creme hidratante pentru corp, creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme nemedicinale de curățare,
creme parfumate, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme pentru bronzarea pielii, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
demachiere, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru piele, creme pentru pistrui (de uz
cosmetic), creme pentru întreținerea pielii de uz
cosmetic, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme și loțiuni pentru bronzat, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emulsii de
corp, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, gel pentru unghii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri pentru
bronzare, geluri pentru ochi, geluri pentru față,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, gene, gene
false, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, intăritor
pentru unghii, lac de bază pentru unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, lapte de corp, lapte 
de   curățare   pentru  față,  loțiune  de   baie,
loțiuni  de  corp, loțiuni  de  zi,  măști 
corporale, mască deargilă pentru piele, măști 
de frumusețe, măști hidratante, ojă creion, ojă 
de  unghii,  pile  abrazive pentru  unghii, 
preparate  cosmetice pentru întărire,  preparate 
cosmetice  cu  protecție  solară, preparate 
cosmetice pentru regenerarea pielii,preparate 
hidratante  (cosmetice),  preparate pentru 
îngrijirea  unghiilor,  primer  pentru  unghii
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
de curățare pentru ochi, produse pentru
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(nemedicamentos), balsam de curățare pentru
uz cosmetic, balsamuri pentru piele, bază
pentru unghii (cosmetice), benzi pentru efect
de pleoapă dublă, comprese pentru ochi de
uz cosmetic, cosmetice pentru unghii, creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
piele uscată, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecție solară,
creme de curățare, cremă de noapte, cremă
pentru ochi, cremă pentru unghii, creme de
curățare pentru piele, creme de față și de corp,
creme de protecție, creme de zi, creme după
plajă, creme exfoliante, creme după ras, creme
hidratante, creme hidratante de uz cosmetic,
creme hidratante pentru corp, creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme nemedicinale de curățare,
creme parfumate, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme pentru bronzarea pielii, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
demachiere, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru piele, creme pentru pistrui, de uz
cosmetic, creme pentru întreținerea pielii de uz
cosmetic, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme și loțiuni pentru bronzat, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emulsii de
corp, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, gel pentru unghii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri pentru
bronzare, geluri pentru ochi, geluri pentru față,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, gene, gene
false, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, întăritor
pentru unghii, lac de bază pentru unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, loțiune de baie, loțiuni de
corp, loțiuni de zi, măști corporale, mască de
argilă pentru piele, măști de frumusețe, măști
hidratante, ojă creion, ojă de unghii, pile abrazive
pentru unghii, preparate cosmetice pentru
întărire, preparate cosmetice cu protecție solară,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea unghiilor, primer pentru unghii
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
de curățare pentru ochi, produse pentru
înmuierea cuticulelor, produse pentru îngrijirea
ochilor, nemedicinale, pudră de toaletă, rezerve
de produse cosmetice pentru corp, pentru
dozatoare, ser de față de uz cosmetic,
sprâncene false, sprâncene false adezive,
spumă de curățare, uleiuri bronzante, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, uleiuri
pentru mâini (nemedicinale), unghii false din
metale prețioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, vârfuri pentru unghii, vopsele

pentru gene, vârfuri pentru unghii (cosmetice),
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corector facial, corectoare pentru linii
și riduri, creioane de ochi de uz cosmetic,
creioane de machiaj, cremă de bază, creme
de soare, dermatografe, eye-liner (cosmetice),
fard de pleoape, farduri cosmetice, farduri de
sprâncene, farduri pentru obraz și buze, kit
pentru laminare gene, fond de ten, fonduri de ten,
gel pentru sprâncene, geluri pentru demachiere,
mascara pentru gene lungi, palete cu farduri
de ochi, preparate de machiaj pentru față
și corp, produse cosmetice pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
rimel, ruj de buze, sclipici pentru față, sclipici
pentru față și corp, seturi de machiaj, uleiuri de
cuticule, vopsea pentru față, coloranți cosmetici,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, preparate
pentru îngrijirea pielii, creioane pentru gene.

───────
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(210) M 2020 06491
(151) 14/09/2020
(732) BIWIN STORAGE TECHNOLOGY

(540)

W BIWINTECH

(531) Clasificare Viena:
05.03.06; 27.05.01; 27.05.21

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

9. Dispozitive de memorie pentru computer,
dispozitive periferice pentru computer, unități
flash USB, carduri de extindere a memoriei,
dispozitive de memorie pentru utilizare cu
aparate de procesare a datelor, dispozitive
de memorie pentru utilizare cu calculatoare,
carduri de memorie, unități de memorie
cu semiconductor, dispozitive de memorie
cu semiconductor, dispozitive de memorie
electronice, dispozitiv de stocare a datelor de
tip solid state (SSD), module de extindere
a memoriei, cititoare de carduri de memorie,
dispozitive semiconductoare.

───────

(540)

GRĂDINIŢA DIN PALAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul
pentru filme şi muzică descărcabilă şi
preînregistrată.
41. Producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile.

───────

(210) M 2020 06493
(151) 15/09/2020
(732) SC PROSONIC PRODCOM SRL,

STR. DIMITRIE COMSA NR. 28,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRĂDINA ARY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.15; 29.01.13

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,

CO., LTD,
1ST FLOOR, 2NDFLOOR, 
4TH FLOOR AND 5THFLOOR, 
4 BLOCK, TONGFUYUINDUSTRY
PARK, TANGLANG, XILI,
NANSHAN, SHENZHEN, CHINA

(740) RATZA SI RATZA SRL, 
BD. A.I. CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI,  011056, ROMANIA

(210) M 2020 06492
(151) 15/09/2020
(732) PAVEL STRATAN, 

STR. 31 AUGUST 1989, NR. 46, 
AP. 96,CHIȘINĂU, MD-2012, 
REPUBLICA MOLDOVA

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(540)

PICANTE PIZZERIA TASTE
AT YOUR OWN RISK

(531) Clasificare Viena:
05.09.21; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu (HEX#D23244),
negru, alb

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de local public.

───────

(210) M 2020 06495
(151) 15/09/2020
(732) GRUPUL EDITORIAL ROCART

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

EDITURA ROCART
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, cărți manuscrise, cărți documentare,
ambalaje pentru cărți din hârtie, carton sau
plastic, coperți de carte, cărți de desen,
publicații periodice, ziare, reviste, manuale
tipărite, manuale didactice, cărți şcolare, cărți
educative.
35. Servicii de editare de publicitate, servicii
de editare de texte publicitare, editare și
actualizare de texte publicitare, servicii de
cercetare de piață pentru editori, servicii
publicitare pentru cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul de cărți membrilor unui club
de cărți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, pregătire de
publicații publicitare, servicii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cărți.
39. Transport de cărți, servicii de distribuție
(transport), distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, livrare,
expediere și distribuție cărți, ziare și reviste.
40. Legarea cărților, încleierea cartonului,
laminarea cartonului, tipărire de cărți, legarea
de cărți sau documente, servicii de tipărire
digitală la cerere de cărți și alte documente,
servicii tipografice, imprimări tipografice, servicii
de culegere tipografică.
41. Servicii de editare, editare de publicații,
servicii de editare computerizată, consultanță
editorială, editare de texte scrise, altele decât

(210) M 2020 06494
(151) 15/09/2020
(732) DODU MORARU SRL, 

STR. LĂMÎIŢEI NR.4, ET. M, 
AP.12,  JUDEŢUL TIMIŞ, GIROC, 
307220,  TIMIȘ, ROMANIA

SRL, 
SAT COTMENIȚA NR. 11,
JUDEȚUL ARGEȘ, COMUNA
BĂBANA, 117058, ROMANIA
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───────

(540)

TUD SELF WASH
(531) Clasificare Viena:

11.07.07; 19.01.25; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

37. Servicii de spălătorie auto.
───────

(540)

APIMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,

cele publicitare, publicare și editare de cărți,
editare de cărți și recenzii, publicare și editare
de materiale tipărite, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de cărți, publicare de manuale, elaborare de
manuale educative, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, publicare de cărți
instructive, închiriere de cărți audio, publicare
de cărți educative, publicare de cărți și recenzii,
publicare de reviste și cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice, furnizare de informații
referitoare la cărți, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți, servicii
de informare cu privire la cărți, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
cărți și periodice electronice online, împrumut de
cărți și de alte publicații, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, închirieri de
cărți, publicare de literatură didactică, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații on-
line,     furnizare    de     publicații     electronice,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicare   de  materiale  și  publicații  tipărite,
furnizare  de  publicații  electronice online, 
nedescărcabile,  furnizarea  de  publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, nedescărcabile, servicii de
bibliotecă, servicii prestate de biblioteci, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media.

(210) M 2020 06496
(151) 15/09/2020
(732) KIBO DELICE SRL, 

STR. DEZROBIRII, NR. 101, 
JUD.CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, albastru
deschis, negru, alb

(210) M 2020 06498
(151) 15/09/2020
(732) FABIOL SRL, 

BD TIMIȘOARA NR. 50, 
SECTOR 6,  BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUALPROPERTY 
FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENŢEI NR. 3, 
BL. 17,SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,  
BUCUREŞTI, ROMANIA
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suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

───────

(540)

DIFABIOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(540)

START SHOW ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educatţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(540)

NEVRALGISTOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(540)
FITOLIP

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

───────

(210) M 2020 06499
(151) 15/09/2020
(732) FABIOL SRL, 

BULEVARDULTIMIȘOARA NR. 50,
 SECTOR 6,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 06500
(151) 15/09/2020
(732) S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., 

5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

STR. TEATRULUI NR. 1-2, 
JUD. BIHOR,ORADEA, BIHOR, 
ROMANIA

(210) M 2020 06501
(151) 15/09/2020
(732) FABIOL SRL, 

BD TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUALPROPERTY 
FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENŢEI NR. 3,
 BL. 17,SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2020 06502
(151) 15/09/2020
(732) FABIOL SRL, 

BD TIMIȘOARA NR. 50, 
SECTOR 6,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENTEI NR. 3, 
BL. 17, SC.1, AP. 7, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  ROMANIA
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(540)

DEMOSFOOD
catering & evenimente

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.11; 02.01.23;
11.01.04

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering.

───────

(540)

MEET ME OUTDOOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

39. Rezervarea locurilor de călătorie, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, organizarea de croaziere, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de direcții
de deplasare în scopuri de călătorie, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, închirierea vagoanelor de cale ferată,
transportul fluvial, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiștilor, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, închirierea de vehicule, închirierea
de ambarcațiuni, transportul cu ambarcațiunile,
transportul cu mașina, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul pe calea ferată,
transportul aerian, însoțirea turiștilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, depozitare de
bagaje, închirierea containerelor de depozitare,
depozitare/înmagazinare.
41. Servicii de parcuri de amuzament, educație
de tip școală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informații în domeniul educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
cățărare cu ghid, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, instruire
practică (demonstrații), furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de seminarii, închirierea de
echipament pentru scufundări libere, servicii
de tabere sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
agenție de bilete (divertisment).

───────

(210) M 2020 06504
(151) 15/09/2020
(732) B.M.S.THERAPIES SRL, 

STR. STEFAN CEL MARE NR.2, 
HALAIN, SUPRAFATA DE 257 MP 
SITEREN IN, SUPRAFATA DE 732
MP, JUD. GALATI, GALATI, 
GALAȚI, ROMANIA

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

(210) M 2020 06505
(151) 15/09/2020
(732) FLORIN SILVIU RADU, 

SOS. ALEXANDRIA NR. 9, BL. 4, 
SC.A, AP. 9, ETAJ 4, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 06506
(151) 15/09/2020
(732) CLAUDIU-NICOLAE JOJATU,

(540)

VIAȚA DE FREELANCER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.03; 26.04.02;
29.01.13

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare
de servere, analiza sistemelor informatice,
cercetare privind tehnicile de telecomunicații.

───────

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

MISSION

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 25.01.13; 29.01.13

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), tortilla,
wrap-uri (lipie), pâine aplatizată, pâine tip pită,
buzunare de pâine (pită), chapati (pâine), naan
(pâinici), roti (pâine), piadina (lipie italiană), pâine
libaneză, pâine, cochilii (coji) de taco, tostadas
(lipie), gorditas (pâine), aluat de pizza, cruste de
pizza, chips-uri de tortilla, chips-uri de porumb,

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

(210) M 2020 06507
(151) 15/09/2020
(732) Gruma, S.A.B. de C.V., 

RIO DE LA PLATA #407 OTE. 
COLONIADE VALLE, SAN 
PEDRO GARZAGARCIA, N.L., 
C.P. 66220, MEXIC

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, sosuri pentru gustări, incluzând sos
de guacamole, sos de smântână, sos de brânză
(cremă), sos de fasole, jalapenos procesat,
jalapenos murat, fasole cu salsa.

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

STR. MANASTIRII 19 A, 
SATCIOLPANI, 
COMUNA CIOLPANI, 
JUD. ILFOV, ROMANIA
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snack-uri pe bază de porumb, sos pentru taco,
condimente pentru taco, sos de brânză, salsa,
kit-uri pentru mâncare, incluzând kit-uri pentru
taco, kit-uri pentru burrito, kit-uri pentru fajita
care pot include orice sortiment de tortilla, wraps,
cochilii (coji) de taco, sosuri de brânză, dressing-
uri (sosuri), salsa.

───────

(540)

BILANCIA CUBES

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.02; 26.04.08

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

35. Publicitate, managementul și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare și financiare.

───────

(540)

BILANCIA Ristorante

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.06

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

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe, cuțite, lingurițe).
11. Aparate și instalații de încălzire, de răcire, de
producere aburi, de gătit, de uscare, de ventilare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────

(210) M 2020 06508
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, 

DN 1, SOSEAUA 
BUCURESTI-PLOIESTI  KM 19.3, 
STR. BALANTEI NR. 46, SAT 
PETRESTI, JUD. ILFOV,COMUNA 
CORBEANCA, ILFOV,  ROMANIA

(210) M 2020 06511
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, 

DN 1 (BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), 
KM.19.3,STR. BALANŢEI NR. 46, 
SATPETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, 
COM.CORBEANCA, 077067, 
ILFOV,ROMANIA
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(540)

BILANCIA #REZIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.04

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

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe, cuțite, lingurițe).
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────

(540)

BILANCIA b92

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe, cuțite, lingurițe).
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────

(210) M 2020 06512
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, 

DN 1 (BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), 
KM.19.3, STR. BALANŢEI NR. 46, 
SATPETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, 
COM.CORBEANCA, 077067, 
ILFOV, ROMANIA 

(210) M 2020 06513
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, 

DN 1 (BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), 
KM.19.3,  STR. BALANŢEI NR. 46, 
SATPETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, 
COM.CORBEANCA, 077067, 
ILFOV,  ROMANIA
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(210) M 2020 06514
(151) 15/09/2020
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

(540)

Etno Food
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Bacon (slănină), fasole conservată, fructe
de pădure conservate, fiertură/bulion, mezeluri,
brânză, lapte bătut, carne uscată prin înghețare/
carne liofilizată, castraveciori (nu proaspeți),
șuncă, carne, piftie din carne, carne la conservă,
carne de porc, varză murată, cârnați, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, legume la
conservă, iaurt.
30. Biscuiți/fursecuri, chifle de pâine, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), chipsuri, ciocolată, condimente,
miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
maioneză, plăcinte cu carne, muștar, clătite, sos
pentru paste, produse de patiserie, plăcinte,
pizza, sandvișuri, înghețate pe băț, sos de roșii.
35. Publicarea de texte publicitare, publicitate,
furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, închirierea de material
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, publicitate
radio, închirierea de standuri de vânzare,
asistență privind comercializarea produselor,
în cadrul unui contract de franciză, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, marketing comercial (în afară
de comercializare), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36. Închirierea fermelor.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de cantină.

───────

(210) M 2020 06516
(151) 15/09/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e-Arhiv@ TFD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.20

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

36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────

STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 485),
bleu
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(210) M 2020 06517
(151) 15/09/2020
(732) ŞTEFAN-RĂZVAN CĂZĂNESCU,

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ IOANA MANEA, STR.
MURGENI NR. 14, BL. L26, SC. 1, ET.
1, AP. 4, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.24; 29.01.13

clase:
9. Mașini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor și calculatoarelor, software pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(540)

good good NATURAL
PENTRU FAMILIA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.09

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, produse
de toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat.
5. Suplimente alimentare de uz medical şi
preparate dietetice, produse și articole sanitare
pentru igienă pentru uz medical, produse igienice
pentru medicină, dezinfectante, alimente pentru
bebeluși, plasturi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, sare, mirodenii, arome și condimente,
batoane de cereale și batoane energizante,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
deserturi cu musli, fulgi din cereale, cereale
procesate, amidon și produse din acestea,
preparate pentru copt și drojdie, 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.

───────

STR. ALEXANDRU MORUZZI
VOIEVOD NR. 6, BL. B6, SC. 1, 
ET.1, AP. 6, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

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

(210) M 2020 06518
(151) 15/09/2020
(732) REMEDIAVERT S.R.L., 

STR. POLONA NR. 68-72, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06519
(151) 15/09/2020
(732) BESTOIL ENERGY NONSTOP

(540)

BESTOIL ENERGY BO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.15.25

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și ridicata, servicii de
agenție de import-export.

───────

(210) M 2020 06520
(151) 15/09/2020
(732) BESTOIL ENERGY NONSTOP

(540)

BESTOIL ENERGY
NONSTOP BO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.02

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul și ridicata, servicii de
agenție de import-export.

───────

SRL, 
BD. G-RAL GRIGORE BALAN
NR. 27, SC. A, AP. 8, 
JUDETULBISTRITA-NASAUD, 
BISTRITA, 420016, BISTRIȚA 
NĂSĂUD,  ROMANIA

SRL, 
BD. G-RAL GRIGORE BALAN
NR. 27, SC. A, AP. 8, 
JUDETULBISTRITA-NASAUD, 
BISTRITA,  420016, BISTRIȚA 
NĂSĂUD,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben (RAL 1021),
roșu (RAL 3000), albastru (RAL 5002),
verde (RAL 6029), negru (RAL 9005),
gri (RAL 9006)

(591) Culori revendicate: galben (RAL 
1021),  roșu (RAL 3000), albastru 
(RAL 5002),verde (RAL 6029)
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(210) M 2020 06523
(151) 15/09/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

LARTIST STUDIO
(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, produse pentru 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, 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.
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.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,

consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de material publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse
în clasa 3 şi 33 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────
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(210) M 2020 06524
(151) 15/09/2020
(732) VALENTIN-GHEORGHE

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ursul Cafegiu

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea şi produse din cafea.
35. Servicii de vânzare pentru cafea şi produse
din cafea.

───────

(210) M 2020 06525
(151) 15/09/2020
(732) FUNDATIA ALMA MATER

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR.G.M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22A, SC. 1,
ET.2, AP.11, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 07.01.25; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01

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

16. Articole de papetărie și materiale (accesorii)
educative, hârtie și carton, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, produse
de imprimerie (articole de birou), materiale
imprimate (tipărituri), adezivi pentru papetărie
sau de uz casnic, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale pentru filtrare din hârtie, manuale,
manuale didactice, tipărituri, sacoșe și articole

ANGHELINEI, 
STR. TOAMNEI 15,BLOC 5, 
SCARA A, AP. 25, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

NAPOCENSIS, 
STR. MIHAILKOGALNICEANU 
NR. 1, JUDEŢCLUJ, CLUJ 
NAPOCA, CLUJ,  ROMANIA
ASOCIATIA EDUNATION, 
STR.BUNA ZIUA NR. 35D, 
AP. 11,IMOBIL3, JUDEŢ CLUJ, 
CLUJNAPOCA, CLUJ, 
ROMANIA

U3a UNIVERSITATEA
VÂRSTEI A 3-A
 CLUJ-NAPOCA

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru,
portocaliu
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pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (material de lipit),
gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj, gume
(lipiciuri) pentru papetărie sau menaj, lipici pentru
papetărie sau menaj, pancarte din hârtie sau
carton, hârtie pergament, cărți, cărți educative,
cărți școlare, publicații educative tipărite, cărți
de povești, materiale educative tipărite, publicații
periodice, cursuri tipărite, materiale de cursuri
prin corespondență tipărite, notițe tipărite pentru
seminare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, comandă computerizată
de stoc, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lucrări de artă,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online, realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare sau benzi desenate, servicii de vânzare
cu amănuntul de cărți membrilor unui club de
cărţi, servicii publicitare pentru cărți, servicii de
consultanță în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ și de instruire).
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,
consultanță editorială, corectare de manuscrise,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de texte
scrise altele decât cele publicitare, furnizare de
publicații on-line nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații electronice, publicare de

cărți, publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale didactice, publicare de manuale
școlare, publicare de manuale, publicare de
lucrări științifice, publicare de jurnale, publicare
de material tipărite în format electronic,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, împrumut
de cărţi, certificare de servicii de educație,
certificare de competențe profesionale, furnizare
de activități culturale, instruire profesională,
educație și instruire, coaching pentru viață
(instruire), publicare de materiale educative
tipărite, cursuri postuniversitare, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de instruire
scrise, organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de instruire, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, furnizare
de cursuri de instruire online nedescărcabile,
furnizare de cursuri de formare continuă, servicii
universitare, învățământ în universități sau
colegii, seminare, organizare de seminare de
instruire, planificare de seminare în scopuri
educaționale, seminarii educative, servicii de
învățământ superior.

───────

(210) M 2020 06526
(151) 15/09/2020
(732) MOBB STAFFING SOLUTIONS

(540)

mobb

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

SRL, 
STR. ARDELENI NR. 1,
BLOC 39A, SCARA 2, ETAJ 7,
AP. 67, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicație software, bază de date
pentru introducerea, stocarea, procesarea și
preluarea informațiilor (programe), software
pentru evaluarea, instruirea și monitorizarea
disponibilității personalului.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile știintei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizã și cercetare industrialã, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 06527
(151) 16/09/2020
(732) DUMITRU-MIHAIL NICOLESCU,

STR. AEROPORTULUI, NR. 1D,
BL. 3, ET. DEMISOL, AP. 3, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

LUPUL SECUIAN
naturae et familia

OGRADA CU BUNATATI

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
29. Carne și produse din carne, peste, carne
de pasăre de curte, carne de pasăre de vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, brânza,
unt, iaurt, legume decojite, legume congelate,
legume amestecate, legume procesate, legume
uscate, legume gătite, legume conservate,
legume tăiate, burgeri din legume, legume
în conservă, legume în saramură, conserve
cu legume, conserve de legume, piure de
legume, supe de legume, salate de legume,
chipsuri de legume, paste de legume, legume
pre-tăiate, produse din legume preparate,
legume preparate la grătar, mâncăruri cu
legume preparate, legume uscate prin înghețare,
extracte din legume pentru gătit, preparate
pentru supă de legume, sucuri de legume pentru
gătit, gustări pe bază de legume, mâncăruri cu

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#00B7AE), roşu (HEX #FF5230)

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

(540)

ÎMPREUNĂ
PROTEJĂM ROMÂNIA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

bugz

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
șorțuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluși (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căști de baie, slipuri de baie/pantaloni
scurți 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, șaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, șepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manșoane/
manșete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, gulere detașabile, pemuțe împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarbă esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălțăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziți electric, încălțăminte,
carâmbi pentru încălțăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoși, jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosete-
tălpici, protecții de călcâi pentru încălțăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloți de damă/
chiloți pantalonași, 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), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motocicliști, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eșarfe circulare pentru
gât/ protecții pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu LED-uri încorporate,
eșarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbătești/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din

legume, congelate rapid, produse tartinabile pe
bază de legume, concentrate din suc de legume
pentru alimente, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase  prelucrate,  mâncăruri  gătite 
constând în principal din legume, paste de
fructe și legume, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte.

(210) M 2020 06528
(151) 16/09/2020
(732) MEDIAUNO SRL, 

STR. TURNUL EIFFEL NR. 54, 
SECTOR 2,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 06529
(151) 16/09/2020
(732) MONICA GABRIELA IONIŢĂ, 

STR. MARIA CUNTAN NR. 1, 
BL. S40,SC. 3, ET. 6, AP. 95, 
SECTOR 5,BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eșarfe,
șaluri, plastroane pentru cămăși, plătci de
cămăși, cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă
scurtă, căști de duș, bocanci de schi, mănuși
de schi, fuste, pantaloni scurți tip fustă,
bonete, măști de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susținerea șosetelor,
șosete branțuri, tălpi pentru încălțăminte,
ghetre/șoșoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare ciorapi care absorb transpirația,
lenjerie de corp care absoarbe transpirația/
desuuri care absorb transpirația, ciorapi
care absorb transpirația, flanele/pulovere/
hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți,
bombeuri pentru încălțăminte, togi, jobene, benzi
pentru manșetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am), turbane, chiloți, lenjerie
de corp/ desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălțăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

plastor TRADING

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.01

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

3. Odorizante, odorizant difuzor, șervețele
pentru bebeluși impregnate cu preparate de
curățare.
6. Coșuri metalice, instalații metalice pentru
parcarea bicicletelor, lăzi metalice/containere
metalice, containere metalice pentru depozitarea
substanțelor acide, containere metalice
(depozitare, transport), scări metalice, trepte
(scări) din metal, dulapuri pentru scule din metal,
goale, cutii de scule din metal, goale, paleţi de
transport din metal, tăvi metalice, cuve metalice
pentru amestecarea mortarului.
8. Cuțite ceramice, satâre (cuțite), tacâmuri,
cuțite, tăietoare de fructe, curățitoare de fructe,
polonice (unelte de mână), mojare pentru
sfărâmare (unelte de mână), cuțite pentru
pizza, neelectrice, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri)/articole pentru masă (cuțite, furculițe și
linguri), cuțite de masă, furculițe și linguri de
plastic, cuțite de masă, furculițe și linguri pentru
bebeluși, desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice.
16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, reglete
pentru tipografi.
20. Cutii din lemn sau plastic, monturi
pentru perii, butoaie din lemn pentru
decantarea vinului, butoaie, nemetalice, cutii

(210) M 2020 06530

STR.
(151) 16/09/2020
(732) PLASTOR TRADING SRL, 

STR. J. GUTENBERG NR. 24, 
JUDEŢ  BIHOR, ORADEA, 
410547, BIHOR,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: bordeaux (Pantone
4102C), galben (Pantone 108C)
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pentru jucării, șezlonguri, clipsuri din plastic
pentru sigilarea pungilor, containere, nemetalice
(depozitare, transport), organizatoare pentru
bijuterii, containere pentru ambalare din plastic.
21. Coșuri pentru uz casnic, coșuri de pâine
de uz casnic, mături, articole de periat,
perii, perii pentru încălțăminte, perii pentru
curățarea rezervoarelor și containerelor, găleți/
vedre, bătătoare de covoare (ustensile de
mână), cârlige de rufe, piepteni, seturi de oale
pentru gătit, oale de gătit, perii pentru spălarea
veselei, tăvi, ghivece de flori, tigăi pentru prăjit,
pâlnii, mese de călcat, ustensile de bucătărie,
mopuri, perii pentru unghii, lavete cu fibră
abrazivă/ lavete pentru curățare, perii pentru
frecat, bureți pentru uz casnic, stropitori, perii
de toaletă, periuțe de dinți, ustensile pentru
uz casnic, coșuri pentru deșeurile din hârtie,
jardiniere.
24. Mănuși de baie, huse pentru pat/cearșafuri/
cuverturi (cearșafuri)/cuverturi matlasate,
lenjerie de pat, pături pentru pat, draperii din
material textil sau plastic, prosoape de față
din material textil, fețe de perne, cearșafuri
(textile), fețe de masă, nu din hârtie, prosoape
din material textil.
27. Covorașe de baie, covoare/carpete,
covorașe de intrare, covorașe/preșuri, covoare
antiderapante.

───────

(540)

Topi

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.04

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

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.

───────

(540)

Buchet cu dor

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

31. Aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, aranjamente florale uscate, buchete
de flori uscate, buchete din flori naturale,
buchete din flori uscate, coroane de flori funerare
naturale, coronițe din flori uscate, corsaje

(210) M 2020 06531
(151) 16/09/2020
(732) ADRIAN CORDUNEANU, 

STR OBOR NR 18, 
JUDEŢ NEAMŢ,PIATRA 
NEAMŢ, NEAMȚ,  ROMANIA

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

(210) M 2020 06532
(151) 16/09/2020
(732) SPRING DOR, 

STR. DROPIA NR. 16BIS, 
CAMERA 2, JUDEŢCĂLĂRAŞI, 
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,  ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR.GRIVIŢA, NR. 37E, 
JUDEŢUL ILFOV,  OTOPENI,  075100, 
ILFOV, ROMANIA
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din flori proaspete, decorații florale (uscate),
decorațiuni florale (naturale), decorațiuni florale
(proaspete), flori conservate, flori conservate
pentru decorare, flori tăiate, flori uscate,
flori uscate pentru decorare, ghirlande din
flori naturale, trandafiri proaspeţi, trandafiri
chinezești, trandafiri vii, ghirlande de flori
naturale, ferigi proaspete, ferigă proaspătă
(gosari), căptușeli pentru coșuri suspendate
(mușchi), coronate din ierburi uscate de uz
decorativ, coroane de flori proaspăt tăiate, plante
cu flori, plante cu frunze, plante de aloe vera,
plante de apartament, plante aromatice uscate
de uz decorativ, plante comestibile naturale
(neprelucrate), plante naturale, plante în ghiveci,
plante proaspete, plante uscate pentru decorare,
plante verzi naturale de uz decorativ, plante
și flori naturale, răsaduri, trandafiri (plante
proaspete).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
editare a produselor de imprimerie publicitare,
distribuire de materiale publicitare, consultanţă
privind organizarea, economia şi administrarea
întreprinderilor, servicii de marketing, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
cercetări privind afacerile, studii de marketing,
studiu de piaţă şi analiza studiului de
piaţă, intermediere comercial-profesională la
cumpărarea şi vânzarea, importul şi exportul,
precum şi servicii de vânzare cu ridicata,
cu amănuntul, inclusiv online cu privire la
ghivece de flori, tăviţe pentru ghivece de flori,
farfurioare pentru ghivece de flori, piedestale
pentru ghivece de flori, suporturi pentru ghivece
de flori, vaze, jardiniere, boluri pentru flori, coşuri
pentru flori, coşuri pentru plante, coşuri împletite
pentru plante, ghivece pentru plante, vase
pentru plante, boluri pentru plante, recipiente
pentru replantarea plantelor, produse agricole,
horticole, forestiere şi cereale, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
bulbi de flori, decoraţiuni florale, decoraţiuni
florale naturale, aranjamente florale şi produse
diverse, organizarea de evenimente pentru
scopuri publicitare si/sau comerciale, servicii
de consultanţă, instrucţiuni şi informaţii privind
serviciile sus-menţionate, serviciile menţionate
anterior, de asemenea prin intermediul reţelelor
electronice, precum internetul, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata şi servicii de vânzare online în
legătură cu: aranjamente de flori artificiale,
arta horticulturii ornamentale artificiale, bonsai
artificiali, buchete din flori artificiale, coroane

artificiale, coroane din flori artificiale, coronițe
artificiale de Crăciun, coronițe artificiale de
Crăciun cu lumini încorporate, corsaje artificiale,
flori artificiale, flori artificiale din materiale textile,
flori artificiale de hârtie, flori artificiale din
materiale plastic, flori artificiale pentru articole de
îmbrăcăminte, flori de mătase, frunziș artificial de
interior, ghirlande artificiale, ghirlande artificiale
de Crăciun, ghirlande și coroane artificiale,
plante artificiale, plante artificiale pentru exterior.

───────

(210) M 2020 06534
(151) 16/09/2020
(732) IRIMIE, BASARAB, RUGE, POP,

(540)

VERTIS LEGAL

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

45. Servicii juridice.
───────

ANDREI SCA, 
STR. HAIDUCULUINR. 6, 
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, 
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.07; 26.11.08

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 
STR. MIHAILVELICIU NR. 21, 
AP. 1, JUDEŢULCLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
400432, CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2020 06535
(151) 16/09/2020
(732) TRINITY COLLECTION S.R.L.,

CALEA MOŞILOR NR. 294, BL. 42,
SC. B, ET. 4, AP. 55, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TR TRIBERG

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
21. Ustensile de bucătărie, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), forme
(ustensile de bucătărie).
24. Pânză, prosoape de faţă din material textil,
textile pentru baie (exceptând îmbrăcămintea),
lenjerie de pat, ţesătură, materiale textile de
filtrare, cearşafuri (textile)
28. Jucării, blocuri de construcţie (jucării), drone
(jucării), discuri zburătoare (jucării), jucării de
pluş, titirezi (jucării).

───────

(540)

iGna

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11; 24.15.11

(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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

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

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

(210) M 2020 06539
(151) 16/09/2020
(732) CORNEL GHEORGHE IGNA, 

STR. BISCARIA NR. 110, 
JUDEȚULHUNEDOARA, 
SIMERIA, 335900,HUNEDOARA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: bleumarin (Pantone
2766C)
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(540)

DOMENIILE
MURANI - din 1781 -

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 07.01.09; 24.09.03; 26.01.17;
26.01.18; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.13

clase:
43. Servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante fast-food, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, cazare
temporară, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de camping pentru turiști (cazare),
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
servicii de cazare hotelieră, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), organizare de cazare
temporară, organizare de cazare pentru turiști,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
de cazare pentru vacanțe, cazare temporară

oferită de ferme de agrement, furnizare de
spații și material (tarabe, mese) pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
local public.

───────

(210) M 2020 06542
(151) 16/09/2020
(732) ACADEMIA DE ȘTIINȚE

MEDICALE DIN ROMÂNIA,
SOSEAUA STEFAN CEL
MARE NR. 19-21, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE
STIINTE MEDICALE
DIN ROMANIA 1935

(531) Clasificare Viena:
02.01.22; 03.07.03; 03.11.01; 05.03.17;
24.17.02; 26.01.01; 27.05.01; 27.07.01

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

41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă,
examinări referitoare la educaţie, 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
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea

(210) M 2020 06540
(151) 16/09/2020
(732) BIANCO GROUP SRL, 

STR. ALEXANDRU VAIDA 
VOIEVODNR. 18, SAD 3, 
JUDEȚUL TIMIȘ,TIMIȘOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, AP. 7, 
JUD. TIMIŞ,  300629 TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: crem, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, studii clinice, stocarea electronică
a datelor, cercetare medicală, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare în domeniul protecţiei mediului, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
analiza apei.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de inseminare
artificială, servicii de bănci de sânge, servicii
stomatologice, servicii de fertilizare in vitro,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, terapie
asistată cu animale, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic şi tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilitaţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire medicală, servicii
de ortodonţie, îngrijire paliativă, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii
de chirurgie plastică, servicii de sanatorii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie.

───────

(540)

5K Bio Cleaning Home
& Institutional Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.11; 05.01.16

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, săpun de proveniență bio
pentru mâini și față, detergenți lichizi de spălat
vase, detergenți lichizi pentru mașini de spălat
vase, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, produse pentru curățarea pardoselilor
(ceramică și lemn tare), ceară pentru mobilă,
produse pentru curățarea mobilierului, creme
pentru articole din piele, produse de curățare
a toaletei, preparate pentru curățarea sticlei,
soluții pentru curățarea covoarelor și textilelor,
neutralizator cu miros pentru rufe și universal,
produse pre tratament pentru curățarea petelor
de pe rufe, soluții de ștergere, întreținere și
curățare a mașinilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrare comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate online pentru terți, și anume,
furnizarea de spațiu publicitar pe site-uri web
pe Internet, servicii publicitare și promoționale

(210) M 2020 06547
(151) 16/09/2020
(732) GEORGE-EMANUEL NICU, 

STR. BASARABILOR NR. 45, 
BL. 7, SC.D, ET. 1, AP. 5, 
JUDETUL OLT, SLATINA, OLT, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: mov, verde deschis,
verde închis, gri, alb
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pentru a facilita vânzarea de produse și
servicii de către terți pe o rețea globală de
comunicații, operarea piețelor online pentru
vânzători și cumpărători, promovarea produselor
și serviciilor terților, servicii de vânzare pe
internet, promovarea vânzărilor, inclusiv în
numele unor terți, servicii de comparare a
prețurilor, servicii pentru colectarea de informații
statistice, cantitative și calitative în legătură cu
vânzarea și revânzarea articolelor și serviciilor
printr-o rețea globală de calculatoare, informații
comerciale și consiliere către consumator,
servicii de agenţii import și export, comenzi
de servicii (pentru terți), servicii de vânzare
cu amănuntul și/sau en-gros, în magazine și/
sau prin intermediul computerelor și rețelelor
de comunicații globale, toate cele menționate
anterior în legătură cu preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, săpun de
proveniență bio pentru mâini și față, detergenți
lichizi de spălat vase, detergenți lichizi pentru
mașini de spălat vase, detergenți pentru rufe,
balsamuri pentru rufe, produse pentru curățarea
pardoselilor (ceramică și lemn tare), ceară pentru
mobilă, produse pentru curățarea mobilierului,
creme pentru articole din piele, produse de
curățare a toaletei, preparate pentru curățarea
sticlei, soluții pentru curățarea covoarelor și
textilelor, neutralizator cu miros pentru rufe
și universal, produse pre tratament pentru
curățarea petelor de pe rufe, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor.

───────

(540)
Zenobilin

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

(540)

Bilozen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice și suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06548
(151) 16/09/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, 

STR.TUDOR VLADIMIRESCU 
NR. 58,  JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU 
MUREŞ,  540014, MUREȘ, 
ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL, 
STR.POPA SAVU NR. 42, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

───────

(210) M 2020 06550
(151) 16/09/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, 

STR. TUDOR VLADIMIRESCU 
NR. 58, JUDEŢ MUREŞ, 
TÂRGU MUREŞ, 540014, 
MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL, 
STR.POPA SAVU NR. 42, 
SECTOR 1,  BUCUREŞTI, 011434
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(210) M 2020 06551
(151) 16/09/2020
(732) S.C. BENEDETTO CASA S.R.L.,

STR. CONCORDIEI NR. 24,
CAMERA 2, SAT MOȘNIȚA
VECHE, JUD. TIMIȘ, COMUNA
MOȘNIȚA NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

O oază de liniște
în inima Banatului

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
02.09.01

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii de catering hotelier, organizare
de mese la hoteluri, servicii de hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,

furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2020 06552
(151) 16/09/2020
(732) S.C. NEKTUR BRANDS S.R.L.,

INTRAREA MONOLITULUI
NR. 23-31, ET. 9, AP. 904, ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Nektur

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

5. Suplimente alimentare de uz medical și
preparate dietetice.
25. Îmbrăcăminte.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și
grăsimi alimentare.
34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice și arome și soluții pentru acestea.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06555
(151) 16/09/2020
(732) S.C. TERAMED SANTE S.R.L., DN

15A, KM 45+500, SAT SĂRĂȚEL,
JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ,
427301, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

TeraMed Sante

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, biocide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06556
(151) 16/09/2020
(732) AUTOCARDO - SOLUȚII

(540)

Madame prăvălie cu dichis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.03.23

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

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 485
C), albastru (Pantone 541 C)

INTEGRATE S.R.L., 
STR. CIPRIAN  PORUMBESCU 
NR. 12, JUDETUL TIMIS, 
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, AP. 7, 
JUD. TIMIŞ,300629 TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

clase:
30. Drajeuri romboidale (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,     bezele       moi    (produse   de
cofetărie), deserturi preparate (produse  de
cofetărie),  produse  de   cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse 
de  cofetărie  din  nuci,  produse  de  cofetărie  din 
fructe, drajeuri de  fructe  (produse de cofetărie),
produse  de  cofetărie  din  ciocolată 
nemedicinală,  produse de cofetărie care conțin 
jeleu,  produse de cofetărie care conțin gem, 
produsede cofetărie cu cremă spumă, produse 
de  cofetărie  sub  formă  de  tablete, produse 
de cofetărie cu aromă de ciocolată,produse 
de  cofetărie  cu  aromă  de  praline,produse de
 cofetărie  pe  bază  de  făină,  ciocolată pentru 
produse  de  cofetărie  și  pâine,  produse  de
cofetărie  pe  bază  de  migdale,  gustări 
constând  în  principal  din  produse  de 
cofetărie,  produse  de  cofetărie  cu  umpluturi
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lichide de fructe, amestecuripentru prepararea 
produselor de cofetărie dinînghețată, produse
de cofetărie nemedicinale  sub formă de jeleu,
produse  de cofetărie  nemedicinale pe bază 
de  mentă, produse  de  cofetărie  congelate  pe 
bază  de  lactate,  dulciuri  (nemedicinale)  sub 
formă  de produse  de  cofetărie  din  zahăr, 
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 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, 
produse  de  patiserie,  produse  de  patiserie
proaspete,  produse  de  patiserie vieneză, 
produse  de  patiserie  congelate, produse  de 
patiserie,  specialități  de  patiserie,  prăjiturici 
uscate  (patiserie),  amestecuri  de  patiserie,
rulouri  (produse  de patiserie),  pateuri 
(produse de patiserie), produse de patiserie cu 
migdale,  produse  de  patiserie  cu  ciocolată, 
deserturi  preparate (produse  de  patiserie), 
produse  de  patiserie  cu  fructe,  coji  pentru 
monaka  (produse de  cofetărie),  produse  de 
patiserie  conținând crème,  produse  de 
patiserie, prăjituri, tarte șibiscuiți (prăjiturele), 
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă, 
produse  de patiserie  care  conțin  fructe, 
produse de patiserie umplute cu fructe, fulgi de
patiserie de  unt  de  arahide,  produse  de 
patiserie conținând creme și fructe, 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 din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie  congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse  de  patiserie  cu  umpluturi  de  fructe, 
produse  de  patiserie  cu  semințe  de mac, 
produse de patiserie conținând legume și carne 
de  pasăre,  produse  de  patiserie congelate 
umplute  cu  carne  și  legume,  produse  de 
cofetărie  cu  gheață,  drajeuri (produse  de 
cofetărie  nemedicinale),  chipsuri  de  cofetărie 
pentru  copt, produse  de  cofetărie  cu 
înghețată,  produse de  cofetărie  învelite  în 
ciocolată,  nuci  traseîn ciocolată (produse de
cofetărie), produse de cofetărie pe bază de 
portocale,   produse   de  cofetărie  pe  bază  de

arahide,  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,  prăjituri,  preparate  pentru prăjituri, 
prăjitură cu migdale, prăjitură de malt,prăjituri 
cu căpșuni, prăjituri pentru ceai, arome pentru 
prăjituri,  aluat  pentru  prăjituri,  prăjituri  cu 
ciocolată, prăjitură  din  melasă,  prăjituri  cu 
cremă, glazură pentru prăjituri, glazuri pentru 
prăjituri,prăjituri cu brânză, prăjituri cu migdale, 
prăjituri  cu  fructe  glasate,  prăjituri  mici cu 
ciocolată,  prăjitură  pentru  micul  dejun, 
prăjiturele din aluat prăjit, prăjitureletip acadea,
praf pentru prepararea prăjiturilor, prăjituri cu 
blat  pufos  congelate,  decorațiuni  din ciocolată 
pentru    prăjituri,    prăjituri    din    aluat   prăjit
(karintoh), gustări tip prăjitură din orez, prăjituri
din orez zdrobit (mochi), prăjituri pe bază de 
înghețată, decorațiuni  din  bomboane  pentru 
prăjituri, prăjitură  din  drojdie  de  bere, 
prăjitură  de orez  tradițională  coreană 
(injeolmi),  prăjituri caramelizate  din  orez 
expandat,  prăjituri  din  ovăz pentru  consum 
uman,  prăjituri  pentru  ceai  cu ciocolată  și 
lapte,  arome  pentru  prăjituri,  altele decât 
uleiurile esențiale, prăjitură de orez înformă 
de semilună (songpyeon), umpluturi pe bază 
de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, prăjitură
din ciocolată  neagră  preparată  din  chec  de 
ciocolată,  produse  de  patiserie  daneze  din
foitaj,  pișcoturi  (prăjituri),  prăjituri  cu  fructe, 
prăjituri  din  mei  sau  boabe  de  orez expandat 
legate  cu  zahăr  (okoshi),  prăjituri uscate  din 
făină de orez cu zahăr (rakugan),produse de
brutărie,  amestecuri  pentru  produse  de 
brutărie, umpluturi din ciocolată pentru produse 
de  brutărie,  pâine,  pâine  indiană,  chifle  moi 
(pâine),  pâine  la  aburi,  prăjitură  cu  pâine, 
sopapillas (pâine prăjită), aluat de pâine, pâine
fără  gluten,  pâine  pita,  pâine  crocantă,  pâine 
integrală,  pâine  prăjită,  pâine nefermentată, 
pâine  daneză,  pâine  semicoaptă,  pâine 
proaspătă, pâinemulticereale, biscuiți din pâine,
batoane  de pâine,  hamburgeri  în  pâine 
(sandvișuri),  pâine cu  umplutură,  pâine  și 
chifle, pesmet din pâine,pâine prăjită (biscuiți), 
pâine de malt, pâine nan (indiană), amestecuri 
pentru pâine, concentrate de pâine, pâine cu 
usturoi,pâine de secară, pâine cu stafide, pâine
umplută  cu  fructe,  pâine  făcută  cu  drojdie,
pâine aromată cu condimente, rulouri  de pâine
umplute,  lipii  pentru  sandvișuri  (pâine), pâine 
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───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.11.24

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

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

───────

(540)

SNOWY LIZARD

coaptă în prealabil, rulouri de pâine daneză, 
cremă  de  ciocolată pentru  pâine,  pâine  cu 
semințe  de  soia,  pâine  sub  formă  de 
bastoane, pâinenedospită în foi subțiri, preparat
de  pâine cu  malt,  pâine cu  bicarbonat  de 
sodiu, pâine  cu  fasole  roșie  dulce,  amestecuri 
pentru  umplutură  care  conțin  pâine, pâine  cu 
conținut scăzut de sare, gustări care constau 
în  principal  din  pâine, amestecuri  pe  bază  de 
pâine pentru umpluturi, aditivi pentru pâine din 
preparate  pe bază  de  cereale,  amestecuri 
pentru pâine integrală, pateuri (patiserie).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse  de  cofetărie,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  produse de 
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  produse  alimentare,  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 amănuntul 
în legătură cu cafea, servicii  de vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu cafea,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu  băuturi 
alcoolice,  servicii  de vânzare cu ridicata în 
legătură  cu băuturi  nealcoolice,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  băuturi 
nealcoolice,servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în  legătură  cu  bere,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin rețele informaticemondiale în 
legătură  cu  băuturi  nealcoolice,  servicii  de 
vânzare cu amănuntulprin rețele informatice 
mondiale  în  legătură cu  produse  alimentare, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin  rețele 
informatice mondiale în legătură cu berea.
43. Restaurante de delicatese, restaurante
(servirea  mesei),  servicii  de  rezervări  la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante fast-food,  furnizare  de recenzii 
de restaurante și baruri, servire dealimente și 
băuturi  în  restaurante  și  baruri,  furnizare  de 
alimente  și  băuturi  în restaurante  și  baruri, 
servicii de catering.

(210) M 2020 06557
(151) 16/09/2020
(732) TEODOR HUEALA, 

BLD. STADIONULUI BL. 11A2, 
SC. A,  ET. 1, AP. 6, 
JUDETUL BUZAU, BUZĂU, 
ROMANIA

(210) M 2020 06558
(151) 16/09/2020
(732) TEODOR HUEALA, 

BLD. STADIONULUI BL. 11A2, 
SC. A,ET. 1, AP. 6, JUDETUL 
BUZAU,  BUZĂU, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de telecomunicații.

───────

(540)

POEMI
(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  alcalității și de autentificare,
crearea  și dezvoltarea  calculatoarelor  și  a 
programelor decalculator.

(210) M 2020 06560
(151) 16/09/2020
(732) ATELIERELE POEMI SRL, 

STR. TIMOTEI POPOVICI NR. 10, 
AP. 3,JUDETUL SIBIU, 550164,
SIBIU, ROMANIA

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

21. Vase, vase întinse, vase ignifuge, vase
sacrale,  vase  ramekin,  vase  adânci,  vase  din 
sticlă,  vase  pentru  gratinare,  vase  pentru  sos,
vase din lut, vase de ceramică, vase pot pourri, 
vase  pentru  cuptor,  vase  pentru amestecare, 
vase pentru muștar, vase pentru condimente, 
capace pentru vase, vase din ceramică, vase 
pentru  servit,  vase  de  lut,  vase  de  bijuterii, 
vase  pentru  unt, vase  pentru  prăjit,  vase  de 
bucătărie,  vase  pentru  bucătărie,  boluri  din 
plastic (vase),vase domestice termoizolate din
porțelan, vase din cositor pentru brutărie, vase
pentru copt din ceramică, vase din sticlă pentru
fructe,  vase  de  copt  din  porțelan, vase  de 
așezat  în  mijlocul  meselor,  suporturi  pentru 
așezat  vasele  fierbinți  pe  masă,  pahare,  vase 
de băut și articole pentru  baruri  (recipiente  de 
 

uz casnic), vasepentru copt la cuptor și servit la 
masă, vaze, vazeconice, vaze pentru flori, vaze 
din  sticlă,  urne  fiind  vaze,  vaze pentru  podea, 
vaze, nu din metal prețios, vaze din ceramică 
pentru  podea,  vaze din  sticlă  pentru  podea, 
vaze din lut pentru podea, vaze din piatră pentru 
podea, vazede flori din metale prețioase, tăvi de
tacâmuri,  bețișoare  chinezești  (tacâmuri),
servicii  de  masă  din  porțelan  chinezesc 
(excluzând  tacâmurile),  farfurii, farfurioare, 
farfurii  suvenir,  farfurii  comemorative,  farfurii 
decorative, farfurii de colecție, farfurii din sticlă, 
farfurii și suporturi pentru ghivece, farfurioare 
pentru difuzarea de uleiuri  aromatice,  seturi  de 
cafea formate din cești și farfurii, pahare (veselă
de băut),  suporturi  din porțelan  pentru pahare, 
suporturi  pentru  pahare  (articole de  masă), 
căni,  căni  din  ceramică,  cești  și  căni,  căni  de 
cafea,  suporturi  pentru  căni, căni  de  porțelan, 
căni  de  băut,  căni  confecționate din  ceramică, 
căni  de  ceai  (yunomi),  căni  realizate  din 
plastic, căni de dimensiuni mici,căni cu pereți
dubli,  căni  fabricate  din  porțelan, căni 
confecționate din porțelan, căni fabricate din 
materiale  ceramice,  căni  confecționate din 
porțelan  fin,  căni  de  băut  confecționate din 
porțelan,  platouri  (veselă),  platouri  pentru
aperitive, tăvi (platouri de servit), platouri cu
capac  pentru  brânzeturi,  platouri  cu  capac 
pentru servirea legumelor, platouri deservire 
din metale prețioase, platouri  cu  capac pentru 
prăjituri  sau  torturi,  boluri  pentru decorațiuni 
florale,  decorațiuni  de  perete  din  porțelan, 
decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni 
din porțelan pentru torturi, recipiente ceramică,
ghivece  din ceramică,  cutii  de  ceramică,  cutii 
din ceramică, veselă din ceramică, ghivece 
de ceramică,  pușculițe  din  ceramică,  plăci  de 
ceramică,  plăci  din  ceramică  pentru  uz casnic, 
ornamente  din  ceramică,  ornamente  de
ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din 
ceramică,  crăticioare din ceramică, statuete  de
ceramică,  produse ceramice pentru  menaj,
ornamente confecționate din ceramică, figurine
realizate din ceramică, statuete confecționate din
ceramică, servicii de cafea de ceramică, cutii 
de  ceramică  pentru monede,  produse  din 
ceramică  pentru  bucătărie,  lucrări  de  artă 
confecționate  din ceramică,  artă  murală  din 
ceramică în 3D, vase de uz casnic termoizolate 
de  ceramică,  statui  din  porțelan, ceramică, lut 
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de expoziții în scopuri comerciale, organizare
de expoziții în scopuri publicitare, expoziții în
scopuri comerciale  sau  de  publicitate,  servicii
de  administrare  a  expozițiilor  comerciale,
organizare și coordonare de expoziții
comerciale, promovare și realizare de expoziții
comerciale, organizarea de expoziții în scopuri
publicitare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții în scop comercial, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare,  promovarea vânzărilor,  vânzare 
prin  licitație  publică, promovarea  vânzărilor 
pentru terți,  demonstrație de vânzare (pentru 
terți), informații  despre  vânzarea  de  produse,
servicii de promovare avânzărilor, administrare
în materie de metode devânzare, promovare a 
vânzărilor  prin  mijloace audiovizuale, 
informații  privind  clasamentul vânzărilor  de 
produse,  promovarea  vânzărilor  la puncte  de 
cumpărare sau de vânzare, pentru altepersoane,
servicii  de  publicitate  pentru  vânzarea de 
produse, servicii publicitare privind vânzareade
bunuri mobile, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă în
contul terților, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, promovarea operelor
de artă ale altor persoane prin furnizarea de 
portofolii onlinepe un site web, organizare și 
coordonare de expoziții  de artă în scopuri 
comerciale sau publicitare,  servicii  de vânzare 
cu amănuntul  în legătură cu materiale  de artă, 
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 
lucrări  de  artă,  publicitate,  inclusiv  publicitatea
online în rețele informatice, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, prezentare de bunuri si servicii, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări  în  scop  comercial,  organizare  de
demonstrații în scopuri comerciale, cordonare,

sau sticlă, ceramică emailată în trei culori pentru
uz casnic (Sancai din dinastia Tang), lucrări de
artă  din  porțelan,  ceramică,  faianță, 
teracotă  sau sticlă,  porțelanuri,  porțelan 
decorativ,  pușculițe  din  porțelan,  ouă  de 
porțelan,  cutii  din porțelan,  plăci  din  porțelan, 
bibelouri de porțelan, sculpturi din porțelan,
figurine din porțelan,  ghivece de porțelan,
figurine realizate din porțelan, servicii de cafea
din  porțelan,  figurine  ornamentale  realizate 
din  porțelan, figurineornamentale confecționate
din  porțelan, sculpturi  ornamentale  realizate 
din  porțelan,  obiecte   de   artă   din    porțelan,
pământ  ars  sau  sticlă,  statui,  figurine,  plăci  și 
obiecte  de artă  din  materiale  ca  porțelan, 
teracotă sau sticlă, figurine din teracotă, busturi
din porțelan, teracotă sau sticlă, artă murală din
teracotă  în  3D,  machete  de  vehicule
(ornamente) confecționate din teracotă, lucrări
de artă din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă,  statui  din  porțelan,  ceramică,  faianță, 
teracotă sau sticlă, obiecte deartă din porțelan, 
artă murală din porțelan în 3D, artă murală din 
sticlă în 3D, artămurală din lut ars în 3D, boluri,
boluri pentru flori, boluri pentru bomboane, boluri
pentru servit,  boluri  pentru bărbierit,  boluri  de 
amestecat,  boluri  pentru  dulciuri (zaharicale), 
boluri  pentru  servit  (hachi),  boluri  din  metale 
prețioase  pentru  uz  casnic, boluri  japoneze 
pentru  orez  (chawan),  recipiente pentru  flori, 
recipiente  pentru  condimente,  recipiente
pentru  oțet,  recipiente  pentru  bucătărie, 
recipiente  pentru  pâine, recipiente  pentru 
băuturi,  recipiente  pentru potpourri,  recipiente 
pentru cosmetice, recipiente de băut, recipiente 
(baloane  de sticlă),  răcitoare  pentru  băuturi 
(recipiente), recipiente  de  uz  casnic,recipiente 
pentru  băut,  recipiente  de  ceai portabile,  sticle 
din  sticlă  (recipiente),  recipiente  pentru 
reamenajarea plantelor, palete(accesorii pentru
masă),  accesorii  de  rulare  pentru  sushi, 
coșuri  de  picnic  cu accesorii,  inele  pentru 
prosoape (accesorii de baie).
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, expoziții comerciale și
servicii expoziționale cu scop comercial și de
publicitate, organizare de expoziții comerciale,
servicii  de  expoziție  pentru  marfă,  coordonare
de  expoziții  în   scopuri  comerciale,   realizare
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pregătire  și  organizare  de  expoziții  și  târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii  de  administrare  a  afacerilor  pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale,  promoționale  și/sau  publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale  și/sau  publicitare,  furnizare  de 
informații comercialeconsumatorilor, informații și
asistență     comerciale    pentru    consumatori,
informare  și  consiliere comercială  pentru 
consumatori  în  alegerea  produselor  și 
serviciilor,  furnizarea  unui catalog  online  cu 
informații  comerciale  pe  internet,  servicii  de 
furnizare  de informații  online  prin  intermediul 
unui registru comercial, 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,  furnizare  de  informații  comerciale  pe 
internet,  prin  rețea  prin  cablu  sau prin  alte
 mijloace  de  transfer  de  date,  servicii 
publicitare  pentru  sensibilizarea publicului  la 
probleme  de  mediu,  servicii  de  programe  de 
loializare.
40. Prelucrarea ceramicii, arderea ceramicii,
smălțuirea  ceramicii,  tratarea  materialelor 
pentru fabricarea articolelorceramice, fabricație 
la comandă de componente turnate.
41. Expoziții de artă,  organizare de expoziții
educaționale,  servicii   de  expoziții  de  artă,
organizare  de  expoziții  pentru  divertisment,
realizare  de  expoziții  cu  scopuri  educative, 
coordonare  de  expoziții  cu  scop educativ,
organizare  de  expoziții  în  scop educativ,
organizare  de  expoziții  cu  scop  instructiv,
organizare  de  expoziții  în  scopuri  culturale,
realizare  de  expoziții  cu  scopuri culturale, 
organizarea de expoziții cu scopurieducative,
organizare de expoziții în scopurieducative, 
coordonare  de  expoziții  în  scopuri  recreative, 
organizare deconferințe, expoziții șiconcursuri  
cu  scop  cultural  și  educativ,  organizare  de  
expoziții  cu scop educativ, organizare  și  
pregătire  de  expoziții  în  scopuri  de  
divertisment, organizare de expoziții în scopuri
culturale  sau  educative,  cursuri  de instruire  
în  tabere  educative,  organizarea  de 
demonstraţii în scop de instruire, organizarea de
evenimente culturale şi artistice, organizarea de
festivaluri,  organizarea  de  festivaluri   în   scop

42. Decorațiuni interioare, consultanță în
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni  interioare,  design  de decorațiuni
interioare  pentru  magazine, furnizarea  unui 
site  cu  informații  în  domeniul decorațiunilor 
interioare,  servicii  de  proiectare  privind 
decorațiunile  interioare  pentru locuințe,  servicii 
de  proiectare  privind  decorațiunile  interioare 
pentru  birouri,servicii de consultanță în materie
de decorațiuni interioare, servicii de design
arhitectural  pentru  expoziții,  servicii    de
proiectare   la   comandă, întocmire de rapoarte
cu privire  la  design  de  artă  grafică,  design 
grafic, design  arhitectural,  design industrial, 
design  de  modele,  design  artistic   comercial,
design  de  produs,  stilism  (design  industrial),

educativ,  organizarea  de  festivaluri pentru
divertisment,  cursuri  de  instruire, organizarea 
de  seminarii  referitoare  la  instruire, servicii 
specifice  galeriilor  de  artă,  furnizate  online, 
printr-un  link  de  telecomunicaţii, organizarea  şi 
coordonarea de seminarii şi ateliere de lucru,
organizarea deprezentări în  scop de  instruire,
realizarea,  coordonarea  şi  organizarea   de
ateliere  de  lucru,  servicii  de  consultanţă şi
informare referitoare la  pregătire, coordonarea 
şiorganizarea   de  ateliere    de   lucru,   servicii
educative şi de instruire, servicii deexpoziţii de 
artă,  servicii  de  galerii  de  artă, ateliere 
recreative,    ateliere    de    formare,    ateliere
organizate  în  scopuri  educative,  organizarea 
de  ateliere  de  lucru,  ateliere organizate  în 
scopuri  culturale,  organizare  de  ateliere  și 
seminare, coordonare de ateliere de pregătire 
profesională,  coordonare  de  ateliere 
educative  în  domeniul afacerilor,  coordonare 
de  cursuri,  seminarii  și  ateliere  de  lucru, 
organizare deateliere profesionale și cursuri 
de  pregătire profesională,  organizare  și 
coordonare  de ateliere  și  seminare  de 
autoconștientizare, realizare,  coordonare  și 
organizare  de  ateliere  de lucru  (instruire), 
organizare  de  ateliere  de lucru  și seminarii
înaprecierea artei, organizare și coordonare de
seminarii  și  ateliere  de  lucru (instruire), 
formare  complementară,  formare  continuă, 
cursuri  de  formare  avansată, închiriere  de 
lucrări  de  artă,  servicii  de  galerii  de  artă, 
servicii  specifice  galeriilor  de  artă,  furnizate
online  printr-un  link  de telecomunicații, 
organizarea   de  concursuri  educative, 
organizare  de  concursuri (divertisment), 
administrare (organizare) de  concursuri.
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───────

(210) M 2020 06561
(151) 17/09/2020
(732) APOSTOL CRISTIAN IONEL I.I.,

(540)

VOCEA BÂRLADULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(540)

HAI HUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.02

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire și alte substanţe de spălare,
odorizante, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, săruri de albire, sodă de
albire, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, preparate de curățare, preparate pentru
îndepărtarea culorii, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate cosmetice pentru băi,
bețișoare din bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
degresanți, alții decât cei utilizați în procese de
fabricare, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant, balsam
pentru ţesături, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, înălbitor de rufe/
preparate pentru albirea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, ceară pentru pardoselile din
parchet, lichide antiderapante pentru pardoseli,

design  de  mobilier,  design  de bijuterii,  artă 
grafică și design, design grafic și  industrial.

STR. REPUBLICII NR. 70, 
BL. M5, SC. A, AP. 8, ET. 3, 
JUDETULVASLUI, BÂRLAD, 
VASLUI,ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA 13SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1, BIROUL1.02, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,050726, ROMANIA

38. Servicii de telecomunicații,  furnizare  de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii  de  telecomunicații  prestate  pe  
platforme   și  portaluri  pe  internet  și  pe  alte 
suporturi  media,  transmisii  audio,  video  și
multimedia  prin  internet  și  alte  rețele  de 
comunicații,  difuzare  de  material  audio  și
video  pe  internet,  difuzare  de  programe  prin 
internet, servicii de difuzare video, audio șiTV, 
transmisie  continuă  (streaming)  de  material 
video  pe  internet,  transmisie  continuă
(streaming)  de  material  audio,  video  și 
audiovizual  printr-o  rețea  globală  de
calculatoare.

(210) M 2020 06562
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, 

SOS. BUCURESTI-URZICENI 
NR. 16,PAVILION P5, 
SPATIUL NR. 68,  JUDETUL ILFOV,
AFUMATI, ILFOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
galben, verde, roșu
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lustru pentru mobilă și pardoseli, soluţii de
degresare, cremă pentru pantofi, cremă de
ghete, săpun, pudră de talc pentru toaletă.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperți/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii/dosare din plastic pentru hârtii, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), şervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, şervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălțăminte, găleți/vedre, recipiente
de unică folosinţa din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervete de bucătărie, coș de gunoi,
cârpe de şters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleată cu storcător
pentru mopuri, storcător pentru mopuri, mopuri,
vase de gătit și articole pentru masă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbușoane, seturi
de recipiente pentru ulei și oţet, veselă, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, termosuri, fierbătoare, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, suporturi de cuţițe
pentru masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşți pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solnițe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic.

───────

(540)

HAI HUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.04

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperți/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii/dosare din plastic pentru hârtii, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), şervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, şervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălțăminte, găleți/vedre, recipiente
de unică folosinţă din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervete de bucătărie, coș de gunoi,
cârpe de şters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleată cu storcător
pentru mopuri, storcător pentru mopuri, mopuri,

(210) M 2020 06563
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, 

SOS. BUCURESTI-URZICENI 
NR. 16,  PAVILION P5, 
SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, 
ILFOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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vase de gătit și articole pentru masă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbușoane, seturi
pe recipiente pentru ulei și oţet, veselă, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, termosuri, fierbătoare, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, suporturi de cuţițe
pentru masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşți pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solnițe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic.

───────

(540)

ROD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.03.17

clase:
8. Unelte și ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri și cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, desfăcătoare
de conserve, curățitoare de fructe, dălți pentru

gheață, răzătoare mandoline pentru bucătărie,
polonice, cuţite de mărunțit/cuțite de descărnat,
desfăcătoare de stridii, bricege, cuţite pentru
pizza neelectrice, pisăloage pentru sfărâmat,
spatulă (unelte de mână), feliatoare de legume/
mărunțitoare de legume, dispozitive de tăiat folia
de pe dop, acţionate manual.
21. Ustensile și recipiente uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor,
boluri, cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
seturi de oale pentru gătit, oale de gătit,
tirbușoane, seturi de recipiente pentru ulei
și oţet, veselă, capace pentru farfurii/capace
pentru veselă, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, tigăi pentru prăjit, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
termosuri, fierbătoare, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, suporturi de cuţițe pentru
masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan, capace pentru
vasele de gătit, vase, produse de olărie, boluri de
salată, cleşti pentru salată, farfurioare, solniţe cu
orificii de presărare/solnițe tip vas, linguri-cupe
pentru uz casnic.

───────

(540)

Ale Hop

(210) M 2020 06564
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, 

SOS. BUCURESTI-URZICENI 
NR. 16,  PAVILION P5, 
SPATIUL NR. 68,  JUDETUL ILFOV, 
AFUMATI, ILFOV,ROMANIA

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

(210) M 2020 06565
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, 

SOS. BUCURESTI-URZICENI 
NR. 16,  PAVILION P5, 
SPATIUL NR. 68,  JUDETUL ILFOV,
AFUMATI, ILFOV,  ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.09.04; 02.09.08

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri și uleiuri esenţiale,
preparate de albire și alte substanţe de spălare,
odorizante, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, săruri de albire, sodă de
albire, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, şervetele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, şervetele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
şervetele umede pentru uz igienic și cosmetic,
calupuri de săpun, preparate cosmetice pentru
băi, preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, bețișoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, săpun deodorant, deodorant de uz
uman sau veterinar, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate de duș pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, degresanți, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, balsam pentru ţesături,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, ceară pentru
pardoselile din parchet, lichide antiderapante
pentru pardoseli, lustru pentru mobilă și
pardoseli, soluţii de degresare, cremă pentru
pantofi, cremă de ghete, săpun, pudră de talc
pentru toaletă, lichid pentru spălarea parbrizelor,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, lichid de
spălare, bețișoare universale cu vată de uz
personal.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperți/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii/dosare din plastic pentru hârtii, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), şervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, şervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de

împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris,
folie de împachetat cadouri.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălțăminte, găleți/vedre, recipiente
de unică folosinţă din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervete de bucătărie, coș de gunoi,
cârpe de şters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleata cu storcător
pentru mopuri, storcător pentru mopuri, mopuri,
vase de gătit și articole pentru masă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbușoane, seturi
pe recipiente pentru ulei și oţet, veselă, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, termosuri, fierbătoare, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, suporturi de cuţițe
pentru masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşti pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solnițe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic, bureţi
pentru vase, lavete de spălat vase.

───────

(591) Culori revendicate: roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06566
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL S.R.L.,

SOS. BUCUREŞTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P5, SPAŢIU
NR. 68, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Simina

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.03.30; 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri şi uleiuri esențiale,
preparate de albire şi alte substanțe de spălare,
odorizante, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, săruri de albire, sodă de
albire, șervetele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curăţare, șervetele umede
impregnate cu loţiuni cosmetice, șervetele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
șervetele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
calupuri de săpun, preparate cosmetice pentru
băi, preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, săpun deodorant, deodorant de uz
uman sau veterinar, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, detergenţi, alții decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, degresanţi, alții decât cei utilizați în
procese de fabricare, balsam pentru ţesături,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, ceară pentru

pardoselile din parchet, lichide antiderapante
pentru pardoseli, lustru pentru mobilă şi
pardoseli, soluții de degresare, cremă pentru
pantofi, cremă de ghete, săpun, pudră de talc
pentru toaletă, lichid pentru spălarea parbrizelor,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, lichid de
spălare, beţişoare universale cu vată de uz
personal.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepția mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperţi/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
faţă, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii/dosare din plastic pentru hârtii, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, șervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), șervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, șervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepţia pensulelor,
perii pentru încălţăminte, găleţi/vedre, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de
uz casnic, șervete de bucătărie, coş de
gunoi, cârpe de sters praful (pânze), ustensile
pentru şters praful de pe mobilă, găleată cu
storcător pentru mopuri, storcător pentru mopuri,
mopuri, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor şi lingurilor,
boluri, cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
seturi de oale pentru gătit, oale de gătit,
tirbuşoane, seturi de recipiente pentru ulei
şi oţet, veselă, capace pentru farfurii/capace
pentru veselă, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, tigăi pentru prăjit, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
termosuri, fierbătoare neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, suporturi de cuţite pentru
masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porțelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, clești pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solniţe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic, bureți
pentru vase, lavete de spălat vase.

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

───────
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(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.

───────

(540)

Arteroprotect
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, 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 cosmetic
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
de uz medical), preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglărilor
respiratorii, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea

(210) M 2020 06569
(151) 17/09/2020
(732) IULIAN BOZ, 

COMUNA HUDEŞTI, 
JUDEŢ BOTOŞANI, 
SAT VATRA, BOTOȘANI, 
ROMANIA

(210) M 2020 06570
(151) 17/09/2020
(732) MARIAN PETCU, 

CALEA MOSILOR NR. 272, BL. 16,
SC.C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA
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respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz
medical 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.

───────

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

(540)

Mentosan - pastila
albastră pentru gât

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

5. Medicamente, suplimente alimentare de uz
medical şi preparate dietetice, remedii naturale
şi farmaceutice, băuturi de uz medical, alifii
medicinale, alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
inhalanţi, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz
medical 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, preparate farmaceutice de inhalat
pentru tratarea bolilor respiratorii

───────

(540)

iR iRecycle

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.02; 26.04.18; 29.01.13

clase:
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 06572
(151) 17/09/2020
(732) MARIAN PETCU, 

CALEA MOŞILOR NR. 272, BL. 16, 
SC.C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2020 06573
(151) 17/09/2020
(732) GABRIEL BÎRSAN, 

BLD. CHIȘINĂU NR. 8, BL M2, 
SC. 3, ET.3 AP. 95, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
BOGDAN CONSTANTINESCU,
STR. RARĂU NR. 3, BL. V69,
SC. 2, ET. 2, AP. 22, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
             portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

RainicStore EST. 2017

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.03.04

clase:
35. Administrarea vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, 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 băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2020 06575
(151) 17/09/2020
(732) SC ANCONI COMSERV SRL,

(540)

HOTEL BUCHENLAND

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

43. Servicii hoteliere.
───────

(210) M 2020 06576
(151) 17/09/2020
(732) EMERALIDA-MARIA HAȚEGAN-

(540)

DINTII SE SPARG MAI
FRUMOS PE BICICLETĂ

by Dr. HAȚEGAN

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 26.04.14; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2020 06574
(151) 17/09/2020
(732) RAINIC STORE SRL, 

STR. FORTURILOR NR. 62, 
SATCOSTI, JUDEȚUL GALAȚI, 
COMVANATORI, GALAȚI, 
ROMANIA

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

OLTEAN, 
STR. BĂRĂGANULUINR. 19, 
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

STR. PIATA REPUBLICII NR. 6, 
JUDEȚUL SUCEAVA, GURA
HUMORULUI, 725300, SUCEAVA,
ROMANIA
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(540)

Acquira FRESH

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 05.03.13; 26.01.16; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

31. Fructe și legume proaspete.
───────

(540)

Bixtonim

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării afecțiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecție virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
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.

───────

(540)

Bixtonim

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 02.01.01;
02.01.23; 01.13.15

(210) M 2020 06579
(151) 17/09/2020
(732) ACQUIRA FRESH S.R.L., 

STRADA VIRTUȚII NR. 13, BLOC 
R5B, SC 1, AP 23, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis

(210) M 2020 06581
(151) 17/09/2020
(732) S.C. BIOFARM S.A., 

STR. LOGOFATUL TAUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
295 C), negru

(210) M 2020 06582
(151) 17/09/2020
(732) SC BIOFARM SA, 

STR. LOGOFĂT TĂUTU, NR.99, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 
031212, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării afecţiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecţie virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
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.

───────

(540)

Bixtonim XYLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 02.01.01;
02.01.23; 01.13.15; 29.01.15

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării afecţiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecţie virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
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.

───────

(540)

Kiri Kiri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.01; 29.01.14

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

31. Seminţe naturale, seminţe brute, seminţe
neprocesate, grăunţe pentru hrana animalelor.

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Process blue C), albastru închis
(Pantone P295C), roşu, alb

(210) M 2020 06583
(151) 17/09/2020
(732) SC BIOFARM SA, 

STR. LOGOFĂT TĂUTU, NR.99, 
SECTOR 3,  BUCUREŞTI, 
031212, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone P295C), albastru deschis,
portocaliu, roşu

(210) M 2020 06584
(151) 17/09/2020
(732) SC PROFIPET COM SRL, 

STR. AFINELOR NR. 11 BIS, 
JUD.  PRAHOVA, PLOIEŞTI, 
107025,  PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, galben, alb,
maro
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35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare.
39. Transport rutier.

───────

(540)

XPERIENCE CAFFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 11.03.04; 25.01.05;
05.03.13; 20.07.02; 29.01.13

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

35. Servicii de agenţii de import și export, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export.
43. Servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de baruri, servicii de snack-
baruri, servicii de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii de baruri
care servesc bere, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de baruri de sucuri de fructe, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și

baruri, furnizare de informații despre servicii de
bar.

───────

(210) M 2020 06586
(151) 17/09/2020
(732) GLOBAL RETAIL SALES SRL,

(540)

profarma

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.12; 24.17.05

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,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 06585
(151) 17/09/2020
(732) XPERIENCE CAFFE SRL, 

SAT ARCHIS NR.128, JUD. ARAD,
COMUNA ARCHIS, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
CALEAARADULUI NR. 33, AP. 7, 
JUD. TIMIŞ,300629 TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, maro,
albastru

ALE. ION AGARBICEANU
NR. 3-11, BL. A, SC. 1, 
AP.114, SECTOR 3, 
BUCURESTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: turcoaz, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

TAME

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 27.05.09; 27.05.10

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

3. Săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizați în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, calupuri de săpun de
toaletă/calupuri de săpun, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
preparate cosmetice, cosmetice pentru copii,
beţişoare din bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
creme pentru articolele din piele/ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, geluri de albire a denţilor,
paste de dinţi nemedicinale, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru

animale de companie, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate nemedicinale, preparate de curăţare
uscată, apă de colonie, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor,
nu cele pentru scopuri medicale, cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene,
gene false, unghii false, apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea
de corp din latex lichid de uz cosmetic,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, grăsimi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni de păr
nemedicinale, nuanţatoare de păr/coloranţi
pentru păr, preparate pentru ondularea părului/
preparate de ondulare pentru păr, fixativ
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri cosmetice,
beţişoare parfumate, apă de lavandă, ulei
de lavandă, luciu pentru buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, preparate pentru
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara, geluri
pentru masaj, altele decât cele pentru scopuri
medicale, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, esenţă de mentă (ulei esenţial),
mentă pentru parfumerie, ceară pentru mustaţă,
apă de gură, nu cea pentru scopuri medicale,
lac de unghii/vopsea de unghii, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri pentru
unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului de
pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
parfumerie, parfumuri, preparate fitocosmetice,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), ulei de trandafir, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, şampoane nemedicinale,
săpun pentru ras, preparate pentru ras, creme
de albit pielea/creme pentru albirea pielii, pietre
pentru netezire, săpun, săpun pentru perspiraţia
piciorului, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecţia solară,
pudră de talc, pentru toaletă, benzi pentru
albirea dinţilor, serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţele impregnate cu preparate

(210) M 2020 06587
(151) 17/09/2020
(732) TAME & ROAR SRL, 

STR. OITUZ NR. 32, 
SAT BRANESTI, JUD. ILFOV, 
COMUNA BRANESTI, ILFOV, 
ROMANIA
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pentru demachiere, apă de toaletă, preparate de
toaletă nemedicinale.

───────

(210) M 2020 06588
(151) 17/09/2020
(732)

(540)
Zero Plastic

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

41. Publicarea, raportarea și redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 06589
(151) 17/09/2020
(732) MICROBAN PRODUCTS

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, AP. 1, PO BOX
2-229, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MICROBAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice antimicrobiene și
antibacteriene utilizate în industrie, știință
și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, produse chimice
pentru utilizare ca inhibitori de creștere
microbiană, produse chimice utilizate ca aditivi

pentru a conferi proprietăți antibacteriene,
antifungice și antimicrobiene produselor din
plastic, din rășini din plastic, din fibre sau din
materiale textile, inoculanți microbieni, alții decât
cei de uz medical, detergenți cu proprietăți
antibacteriene pentru utilizare în procesele de
fabricație, produse chimice industriale, produse
chimice utilizate la fabricarea textilelor sau a
țesăturilor.
3. Preparate pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare și abrazive, preparate de curățat
pentru toate scopurile, preparate de curățat cu
proprietăți de
dezodorizare pentru toate scopurile, preparate
pentru curățarea covoarelor și tapițeriei,
preparate pentru curățarea automobilelor, agenți
de curățare pentru curățarea suprafețelor dure
și moi, preparate de curățare pentru utilizare
în domeniul sănătății, rezidențial, comercial și
industrial, cârpe impregnate cu preparate de
curățat, detergenți dezodorizanți pentru covoare
și tapițerii, geluri pentru curățarea mâinilor,
preparate pentru curățarea mâinilor, săpunuri
pentru mâini, săpunuri lichide pentru mâini, față
și corp, cârpe impregnate cu un detergent pentru
curățare, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți pentru
vase, detergenți pentru vasul de toaletă.
5. Preparate antimicrobiene, preparate
antibacteriene, preparate antifungice, preparate
dezodorizante, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, dezinfectanți pentru scopuri
igienice, antiseptice, germicide, preparate de
sterilizare, spray-uri antibacteriene, geluri,
săpun, substanțe pentru spălarea mâinilor, de
uz medical, produse farmaceutice, substanțe
antibacteriene de uz medical, detergenți
dezinfectanți, dezinfectanți pentru utilizare în
domeniul îngrijirii sănătății, industrial, rezidențial
și comercial, dezinfectanți pentru utilizare
pe echipamente medicale, podele, pereți și
accesorii pentru băi, dezinfectanți pentru uz
sanitar, dezinfectanți pentru uz igienic, șervețele
de unică folosință impregnate cu substanțe
chimice dezinfectante sau compuși ai acestora
pentru utilizare în domeniul îngrijirii sănătății,
industrial, rezidențial și comercial, șervețele
de unică folosință impregnate cu substanțe
chimice dezinfectante sau compuși ai acestora
pentru utilizare pe echipamente medicale,
podele, pereți și accesorii pentru băi, șervețele
igienice de unică folosință, șervețele antiseptice,
substanțe antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate antimicrobiene pentru
igienizarea mâinilor, acoperiri antimicrobiene
pentru tratarea creșterii mucegaiului, fungilor,
bacteriilor și ciupercilor pe diferite suprafețe,

NICOLETA-CLAUDIA
TOMA, 
BULEVARDUL GARIINR. 20, 
AP. 31, JUD. BRASOV,
BRASOV, 531000, BRAȘOV,
ROMANIA

COMPANY, 11400 VANSTORY
DRIVE, HUNTERSVILLE, NC,
28078, CAROLINA DE NORD,
STATELE UNITE ALE AMERICII
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preparate antimicrobiene biostatice pentru
tratarea bacteriilor, mucegaiului, fungilor, algelor
și drojdiilor și pentru inhibarea creșterii acestor
organisme, prosoape din microfibre impregnate
cu un tratament antimicrobian, substanțe
chimice care inhibă mucegaiul pentru tratarea
creșterii mucegaiului în și în jurul clădirilor și
vehiculelor, săpun antibacterian.

───────

(210) M 2020 06590
(151) 17/09/2020
(732) EVOX PROTRADE S.R.L., STR.

TURBINEI NR.1A, AP.29, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACŞU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MYAUTOPRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la accesorii pentru automobile, furnizare de
informații prin internet privind vânzarea de
automobile, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online.

───────

(210) M 2020 06592
(151) 17/09/2020
(732) S.C. A&A INDEPENDENT

CONSULTING S.R.L., STR. VICINA
NR. 3, BL. 33, SC. 2, ET. 4, AP. 80,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 051925,
ROMANIA

(540)

A&A Consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.08;
03.01.01; 03.01.16; 03.01.24

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

36. Asistență financiară, consiliere
independentă în materie de planificare
financiară, consultanță privind managementul
riscului (financiară), consultanță privind
asistență financiară pentru educație, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
facilitare și intermediere pentru finanțare,
management financiar și planificare financiară,
servicii bancare, servicii bancare și financiare.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 
109C), negru
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(210) M 2020 06593
(151) 17/09/2020
(732) ELENA DANIELA PETRE, STR.

STRĂMOȘILOR NR. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, STR. G.M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22A, AP. 11,
SECTOR 6, BUCURESTI

(540)

Dreamland

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 26.04.01; 26.01.01

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

16. Adezivi pentru papetărie sau menaj,
articole de papetărie și materiale (accesorii)
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, lucrări de artă litografică
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,
gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj,
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate (tipărituri), publicații imprimate,
publicații educative, publicații periodice, cărți
școlare, cărți educative, cărți ilustrate, cărți
documentare, cărți manuscrise, cărți manuale,
manuale tipărite, tipărituri, rechizite școlare,
desene (tipărituri), cărți de povești, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ (cu excepția aparatelor),
diplome de premiere tipărite.
41. Editare de publicații, publicare de cărți,
închirieri de cărți, servicii de bibliotecă,
publicare de manuale, teste educative,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, organizarea de programe didactice,
închiriere de materiale didactice, furnizarea de
publicații de literatură didactică, nedescărcabile,
publicare de materiale didactice, organizare

de activități didactice, servicii de evaluare
didactică, 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, servicii de traducere,
traducere lingvistică, educație, divertisment și
sport acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități culturale, administrare
de biblioteci cu servicii de împrumut,
servicii de învățământ, servicii de învățământ
preșcolar, servicii de învățământ primar, servicii
specifice instituțiilor de învățământ, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație, creșe (educație), servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), publicare
de manuale școlare, servicii școlare (educație),
servicii școlare pentru predarea de limbi străine,
producția pieselor de teatru, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, mentorat
educațional pentru copii de vârstă școlară,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, prestarea de
servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, organizare și coordonare
de baluri, cursuri în cadrul taberelor educative,
tabere de vară (divertisment și educație), cursuri
de motricitate pentru copii preșcolari, servicii de
cluburi (divertisment sau educație).
43. Furnizare de programe după școală (cazare
și mâncare), furnizare de programe înainte
de școală (cazare și mâncare), servicii de
grădinițe pentru copii (cazare și mâncare),
grădinițe și centre de supraveghere de zi (cazare
și mâncare), furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
creșă, servicii de cantine, servicii de bufete
cu autoservire, prepararea mâncării, servicii de
bufet, servicii de catering pentru școli, organizare
de banchete (mâncare și băutură), îngrijire de
copii preșcolari și sugari în centre de îngrijire de
zi (cazare și mâncare).

───────

(591) Culori revendicate: galben, verde, roz,
albastru
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(210) M 2020 06594
(151) 17/09/2020
(732) FELICIA MUREȘAN, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 10, AP. 2, SAT
ȘELIMBĂR, JUD. SIBIU, COMUNA
ȘELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

(540)

Arin rezidential
Built by passion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.11.08; 05.01.16

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, 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.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri, leasing sau închiriere de clădiri,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, închirieri tip leasing
de clădiri, 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, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, ipoteci pentru proprietăți și terenuri.
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, curățarea 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

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

───────
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(210) M 2020 06595
(151) 18/09/2020
(732) RALUCA MIHAELA

IORGULESCU, STR. SOLDAT
DOBRE D IOAN NR. 2B, AP. 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTINA DUMITRESCU, STR.
ING. ZABLOVSCHI NR. 64B,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Storage Logistics

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
promovarea vânzărilor pentru terți, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea motoarelor de căutare.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea mărfurilor, servicii de consigliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, servicii de consultanță în materie de
depozitare, furnizare de informații despre servicii
de depozitare temporară, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, consultanță
în domeniul serviciilor de depozitare, oferită de
call center-uri și de hotline-uri.
42. Gestionarea motoarelor de căutare,
furnizare de motoare de căutare pe internet
cu opțiuni de căutare specifice, furnizare de
motoare de căutăre în internet.

───────

(210) M 2020 06596
(151) 29/09/2020
(732) FABRICA OSPITALITATII SRL, BD.

UNIRII NR. 45, BL. E3, SC. 4, ET. 8,
AP. 141, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GUSTUL DE
ACASĂ Puiu' Mamii

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 27.05.01; 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 și alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
Blue 072C)

(591) Culori revendicate: roșu (RGB
140/28/28)
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(210) M 2020 06598
(151) 18/09/2020
(732) S.C. AUTO GROUP C.M.B. S.R.L.,

STR. TRIBUNUL ANDREICA
NR. 2A, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

MEZÖ FARM

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

clase:
7. Maşini agricole cum ar fi seceratori,
motocultoare, scarificatoare, semănătoare,
maşini agricole remorcabile cum ar fi pluguri,
semănătoare, secerătoare, tăvălugi, grape,
discuitoare (maşini) de recoltat, presă de
balotat paie, distribuitoare de fertilizanţi,
de îngrăşăminte, încărcătoare pentru maşini
agricole, maşini agricole pentru arat, cultivare,
fertilizare, însămânţare, maşini-unelte agricole,
maşini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole pentru integrarea substanţelor
în sol, cilindri de pulverizare, de grădinărit
și silvicultură, maşini agricole de tăiat şi
colectat iarbă, dispozitive şi scule electrice
pentru grădinărit, maşini și aparate agricole, de
grădinărit şi silvice, accesorii pentru uneltele
agricole cum ar fi: racorduri, curea de tranmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de şenile
pentru maşini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole şi horticole şi piese şi

accesorii pentru acestea cum ar fi: atomizoare
sub formă de piese pentru maşinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar fi
lance de stropit, freze de pământ pentru scopuri
agricole, maşini de decorticat porumb remorcate
de tractor, utilaje agricole altele decât unelte de
mână acţionate manual, dispozitive de adunat
fânul în căpiţe, aparate de muls și ventuze
pentru aparatele de muls, pentru fixare pe ugere,
tocătoare de fân, dispozitive de legare a fânului/
dispozitive pentru strângerea fânului, maşini de
întindere/întoarcere a fânului, maşini de tuns
pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, maşini forestiere, ferăstraie cu bandă
pentru exploatare forestieră, graifere pentru
lemn (hidraulice) de uz forestier, maşini pentru
rostuirea dinţilor de ferăstru (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului).
9. Garduri electrificate, dispozitive de alimentare
și control pentru garduri electrificate.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de vânzare, cu amănuntul și cu ridicata, în
legătură cu: maşini, utilaje și 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 (comerţ intern şi internaţional).
39. Transport, ambalare şi depozitare de maşini,
utilaje și aparate agricole, de grădinărit și de
silvicultură, articole de grădinărit, scule manuale
și electrice de grădinărit, electrice sau manuale,
garduri electrificate în special de produse din
clasele 7,8,9,11,12,21 și anume: utilaje, maşini,
aparate, scule legate de agricultură, grădinărit,
silvicultură, zootehnie și a accesoriilor acestora.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, verde, 
             galben
(511)   Produse și/sau servicii grupate pe
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(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 06602
(151) 18/09/2020
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV

AUTO ART, STR. N. BĂLCESCU
NR. 14A, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

CARDRENALINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
41. Organizare de evenimente automobilistice
cu scop de divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de competiții și evenimente sportive,
organizare de evenimente şi concursuri sportive,
organizare şi coordonare de evenimente
sportive, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare şi coordonare
de evenimente educaţionale, organizarea de
evenimente culturale şi artistice, organizare de
evenimente de curse de vehicule cu scop de
divertisment, organizare de evenimente sportive,
competiţii şi turnee sportive, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment şi
sportiv, organizarea de curse automobilistice,
de tururi și de evenimente de curse cu scop
de divertisment, organizarea de expoziții în
scopuri educative, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, organizare de expoziţii cu scop
instructiv, organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de expoziţii în scopuri de
divertisment, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, organizare şi pregătire
de expoziţii în scopuri de divertisment.

───────

(210) M 2020 06601
(151) 18/09/2020
(732) BIOTEHNOS SA, 

STR. GORUNULUI NR. 3-5, 
JUDEŢILFOV, OTOPENI, 
075100, ILFOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06603
(151) 18/09/2020
(732) ARC-ROM TRADING S.R.L.,

(540)

AR ARC-ROM TRADING

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
7. Diamante pentru tăiat geamurile
(componente ale maşinilor), unelte cu vârf de
diamant pentru tăierea metalelor, freze rotative
(maşini), freze rotative (piese de maşini), capete
de freze (piese pentru maşini), freze (maşini).
35. Regruparea în avanțajul terţilor de role
abrazive, benzi abrazive, folii abrazive, pietre
abrazive, instrumente abrazive (maşini), discuri
abrazive cu șmirghel, discuri abrazive (mașini-
unelte), scule abrazive folosite cu mașini, discuri
abrazive cu acționare electrică, roți abrazive
pentru polizoare mecanice, discuri abrazive
pentru polizoare mecanice, instrumente abrazive
(unelte pentru mașini), pietre abrazive (unelte
acționate manual), pietre abrazive (unelte
acționate manual), pietre abrazive (unelte
acționate manual), discuri abrazive pentru
mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive pentru
mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive

de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea pietrei,
discuri, bureți diamantaţi, dischete cu răşină
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții în
scop publicitar, comercial și de promovare, toate
acestea pentru role abrazive, benzi abrazive, folii
abrazive, pietre abrazive, instrumente abrazive
(mașini), discuri abrazive cu șmirghel, discuri
abrazive (mașini-unelte), scule abrazive folosite
cu mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese

STR. VASILE LASCĂR NR. 18,
CAMERA 1, ET. 1, AP. 7, SECTOR2,
 BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încieiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea pietrei,
discuri, bureți diamantaţi, dischete cu răşină,
servicii de vânzare amanantul şi cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la role abrazive, benzi abrazive, foiii abrazive,
pietre abrazive, instrumente abrazive (mașini),
discuri abrazive cu șmirghel, discuri abrazive
(mașini-unelte), scule abrazive folosite cu
mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrzîve
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane, pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele

si echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale si artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea
pietrei, discuri, bureți diamantaţi, dischete cu
răşină, informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la role abrazive, benzi abrazive, folii abrazive,
pietre abrazive, instrumente abrazive (mașini),
discuri abrazive cu șmirghel, discuri abrazive
(mașini- unelte), scule abrazive folosite cu
mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini- unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea
pietrei, discuri, bureți diamantaţi, dischete cu
răşină, 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.

───────
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(210) M 2020 06604
(151) 18/09/2020
(732) SOCIETATEA FOUR TO FOUR

(540)

CubeMedica Your
health matters!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 24.13.25

consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică
a datelor, proiectare industrială, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, proiectarea ambalajelor,
controlul calităţii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetare ştiinţifică, cercetare tehnică,
consultanţă tehnologică, testarea materialelor
textile.
44. Servicii de aromaterapie, îngrijirea sănătăţii,
servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere farmaceutică, închirierea facilităţilor
sanitare.
45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, managementul drepturilor de
autor, inspecţia fabricilor în scopuri de siguranţă,
închirierea numelor de domenii pe Internet.

───────

(210) M 2020 06605
(151) 18/09/2020
(732) PAUL ANDREI OLTEAN, STR.

BISERICII NR. 59, JUDEŢ ARGEŞ,
BASCOV, ARGEȘ, ROMANIA
STELA OLTEAN, STR. BISERICII
NR. 59, JUDEŢ ARGEŞ, BASCOV,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DP DENTAL PRIME

CONCEPT SRL, 
SOS DECENTURA NR. 24-26, 
HALA SRT 4,  JUDEŢ ILFOV, 
COMUNA TUNARI,  SAT TUNARI, 
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(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, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi.
41. Educaţie, furnizare de instruire, activităţi
sportive si culturale.
42. Studii clinice, 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,
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor 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 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, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în domeniul stomatologiei şi serviciilor de igienă
dentară.
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 06606
(151) 18/09/2020
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SRL,

DRUMUL VALEA FURCII NR.
156-158, BL. C1, ET. 4, AP. 24,
SECTOR 6, BUCURESTI, 014135,
ROMANIA

(540)

CHRD full agribusiness
consulting services

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

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

44. Consultanță și servicii consultative
referitoare la agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

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 activitatesexuală.

(591) Culori  revendicate:  albastru  (HEX
#00008B)
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(210) M 2020 06608
(151) 18/09/2020
(732) SC CAPHYON SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 51, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200340, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CAPHYON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.15.09

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

9. Software.
───────

(210) M 2020 06609
(151) 18/09/2020
(732) IGOR LEȘAN, B-DUL LACUL TEI

NR. 75, BL. 16, SC. A, ET. 10,
AP. 39, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR. 27,
ETAJ 1, AP. 3, BIROUL 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011091, ROMANIA

(540)

STAȚIA ROMBEER EXPRESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.01.01

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

───────

(591) Culori revendicate: roșu, albastru,
galben, negru

(591) Culori revendicate:  verde (HEX
#90c448), negru

32. Bere, băuturi din fructe și sucuri
de
fructe, ape minerale și gazoase și alte băuturi
non-alcoolice,  siropuri  și  alte  preparate  non 
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenții de 
import-export, regruparea la un loc înbeneficiul 
terților  a  produselor  diverse  (exceptând 
transportul), pentru a permiteclienților 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 sauemisiuni de teleshoping).
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(210) M 2020 06610
(151) 18/09/2020
(732) BUSINESS INTELLIGENCE

(540)

Business Intelligence
achieving together

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.25

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

FACTORY S.R.L., DRUMUL
TABEREI NR. 92, BL. C7, SC.H, 
ET. 3, AP. 289, BUCURESTI,
061406, ROMANIA

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie  comercială,  lucrări  de  birou, 
inclusiv  servicii  de  abonamente  la  servicii de 
telecomunicaţii,  pentru  terţi,  administrarea 
comercială  a  licenţelor  produselor şi  serviciilor 
pentru  terţi,  cercetări  pentru  afaceri, 
consultanţă  pentru  conducerea afacerilor, 
consultanţă profesională în afaceri, expertiză în
afaceri,  informaţii  despre afaceri,  investigaţii 
pentru  afaceri,  servicii  de  relocare  pentru 
afaceri,  estimări referitoare la afaceri, asistenţă 
în  conducerea  şi  managementul  afacerilor, 
servicii de audit financiar, închiriere de maşini şi
aparatură de birou, servicii de recrutare de
personal, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, prelucrare administrativă pentru cereri 
de mărfuri,  compilarea  informaţiilor  în  fişiere
electronice, compilaţii statistice, consultanţă
pentru  probleme  legate  de  personal,
contabilitate/ținerea evidenței contabile,
publicitate prin texte publicitare, întocmire de
declaraţii   fiscale,   organizare   de   expoziţii  şi
 

expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare,  întocmire  de  extrase  deconturi, 
facturare,  managementul  computerizat al 
fișierelor,  servicii  de  administrare  a  hotelurilor,
închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar în 
mijloacele de comunicare,  vânzare la licitaţie, 
servicii de manechine în scop publicitar sau de
promovare  a  vânzărilor, sondaje  de  opinie, 
recrutare de personal, studii de piaţă, pregătirea
şi  publicarea de  texte  publicitare,  publicitate 
pentru serviciile incluse în clasele 35, 41 şi 45,
servicii  de revista presei, servicii de secretariat,
gestionarea  afacerilor  comerciale pentru 
serviciile din clasele 35, 41 şi 45, administraţie 
comercială pentru serviciile dinclasele 35, 41 şi 
45, lucrări de birou pentru serviciile din clasele
35, 41 şi 45,strângerea la un loc, în beneficiul 
terţilor,  a  unor produse  diverse  (exceptând 
transportul)  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, prin cataloage
de  vânzare  prin corespondenţă  sau  prin 
mijloace  electronice,  de exemplu  prin 
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping,  servicii de  abonamente  la  ziare, 
pentru  terţi,  postarea  de  afișe  publicitare, 
servicii  de  agenţii de  import-export,  servicii  de 
agenţii  de  informaţii comerciale,  servicii  de 
agenţii de publicitate, analiza preţului de cost, 
difuzare  de anunţuri  publicitare,  servicii  de 
achiziţionare pentru terţi, servicii pentru
compararea  preţurilor,  prezentarea  produselor 
prin  toate  mijlocele  de  comunicare pentru 
vânzarea  cu  amănuntul,  informaţii şi  sfaturi 
comerciale  pentru  consumatori, publicitate 
on-line  într-o  reţea  computerizată,  publicitate 
televizată, publicitateradiofonică, relaţii publice,
servicii  de  promovare  a  vânzării  de  bunuri  şi 
servicii  ale altora,  servicii  de  card  de  loialitate, 
gestionarea unui  program de reducere pentru 
a permite  participanţilor  să  obţină  reduceri  la 
bunuri  şi  servicii  prin utilizarea unui card de 
membru cu discount, asistenţă pentrusocietăţi
comerciale  sau industriale  privind coordonarea 
activităţilor comerciale, căutare în fişiere IT 
(pentru terţi),  planificarea  şi  supravegherea 
dezvoltării organizaţionale  a  societăţilor, 
intermedierea  de contracte pentru terţi, privind
vânzarea şi cumpărarea de mărfuri,
intermedierea  de  contracte pentru terţi, privind
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prestarea de servicii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi

───────

(540)

Rigoletti suono elegante

sportive  şi  culturale,  inclusiv  servicii  de 
publicare, servicii de publicare on-line, punerea
la  dispoziţia  publicului  a  publicaţiilor  on-line 
nedescărcabile,  cursuri  prin corespondenţă, 
orientare  profesională (consiliere educațională 
sau  de  instruire), exploatarea  publicaţiilor 
on-line nedescărcabile,organizarea de expoziţii
în  scopuri  culturale  sau educative,  instruire 
practică (demonstrații),  informaţii  în materie de 
educaţie, învaţământ,  redactarea  de  texte, 
altele  decât textele  publicitare,  subtitrare, 
servicii  de traducere,  servicii  de  instruire  şi 
învaţământ  în domeniul  juridic:  studiouri  de 
cinema,  servicii  ale  cluburilor  sănătate 
(antrenamente de  sănătate  și  fitness), 
servicii de animatori (amuzament), agenţii de 
modele pentru artişti, organizarea de tombole 
şi  loterii,  servicii  de casino  (divertisment), 
servicii  de  cluburi  de noapte  (divertisment), 
închirierea  de  decoruri  pentru  spectacole, 
servicii de discotecă (divertisment), servicii de 
parcuri de distracţie,divertisment radiofonic şi 
televizat,  exploatarea  sălilor  de jocuri,  a 
terenurilor  de  golf,  servicii  de  procesare  de 
imagini  digitale,  jocuri  on-line  într-o  reţea  de 
calculatoare, organizarea de concerte, servicii 
de  planificarea  de  recepţii (divertisment), 
informaţii  în  materie  de  recreere, reprezentaţii 
teatrale, rezervarea de locuri pentru spectacole, 
producţie  de  spectacole, prezentarea  de 
spectacole  live,  studiouri  de înregistrare, 
servicii  pentru  organizare  de  timp  liber 
(divertisment),  furnizarea  de  servicii
educaţionale pentru copii, prin intermediul
grupurilor  de  joacă,  servicii  de  locuri  de  joaca 
pentru  copii, servicii  de  divertisment  pentru 
copii,  servicii educaţionale  pentru  copii,  servicii 
oferite  de  școli de  grădiniţe,  producţia  de 
emisiuni  radio  şi  TV,  organizarea  şi 
conducerea  de evenimente  cu  public, 
organizarea șiconducerea de colocvii.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea  bunurilor  şi  persoanelor,  servicii 
personale  şi  sociale  oferite  de  către  terţi
destinate  să  satisfacă  nevoile  indivizilor, 
investigaţii  cu  privire  la  antecedentele
persoanelor,  servicii  de  arbitraj,  gestionarea 
drepturilor  de  autor,  consultanță profesională 
(juridică)  cu  privire  la  aspecte  şi  probleme 
juridice,  cercetări  judiciare, cercetări  juridice, 
servicii  de  protecţie  civilă, consiliere  în 
proprietate intelectuală, servicii de contencios, 
acordarea de licenţe de proprietate intelectuală,

mediere, servicii desupraveghere în materie de 
proprietate intelectuală,  compilarea  de 
informaţii  legale,  furnizarea de servicii  juridice,
furnizarea de informaţii juridice, oferirea de
consiliere  juridică  în  domeniul  francizelor, 
servicii juridice de anchetă, servicii juridice de 
cercetare,  servicii  de  investigaţii  juridice, 
oferirea  de  consultanţă, asistenţă  şi 
reprezentare  juridică,  servicii  juridice de 
administrare  a  afacerilor,  servicii  de  notariat,
servicii oferite de un avocat, servicii oferite de
un cabinet de avocat, preluarea relaţiilor cu
autorităţile pentru terţi (reprezentare juridică),
tutele (asistenţă legală), intermediere de know-
how  juridic  (francizare),  servicii  de  pază  şi 
protecţie, agenţii  de  detectivi,  servicii  funerare, 
restituirea  de  obiecte  găsite,  servicii de 
agenţii  matrimoniale,  servicii  de  agenţii  de
adopţie,  închirierea de îmbrăcăminte, îngrijirea 
copiilor  la domiciliu  (babysitting),  servicii  de 
înregistraremărci, licențierea software-ului de
calculator (servicii  juridice),  servicii  alternative 
de soluţionare a litigiilor, servicii de înregistrare a
numelor domenii de internet.

(210) M 2020 06611
(151) 18/09/2020
(732) FLY MUSIC SRL, 

STR. POMPIER GHEORGHE 
COLTUNEAC NR. 4,  
SAT BOSANCI, 
JUD. SUCEAVA, 
COM. BOSANCI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, 
SOS.PANTELIMON NR. 243, 
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18, 
SECTOR 2,  BUCURESTI, 021608,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 26.11.12

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

15. Accesorii pentru instrumente muzicale,
acordeoane, acordoare pentru instrumente
muzicale electronice, ancii, ancii (instrumente
muzicale), ancii (lame la muștiucul
instrumentelor muzicale de suflat), ancii
pentru instrumente muzicale, ancii pentru
utilizare la muștiucurile instrumentelor de
suflat, aparate electronice pentru sintetizare de
muzică (instrument muzical), aparate muzicale
electronice pentru acompaniament, aparate
muzicale electronice controlate prin computer,
aparate muzicale electronice pentru instruire,
aparate muzicale electronice pentru practică,
aparate pentru acordarea instrumentelor
muzicale, aparate pentru întorsul paginilor la
partituri, aparate și instrumente electronice
de muzică, arcușuri de erhu, arcușuri
pentru instrumente muzicale, armonici, armonii,
baghete de dirijor, baghete pentru arcușuri,
balalaici (instrumente muzicale cu coarde),
bandoneoane, banjouri, basuri acustice, basuri
electrice, basuri (instrumente muzicale), benzi
de hârtie perforată care conțin muzică pentru
utilizare cu pianoforte, benzi perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte, bețe
pentru timpane, (instrumente muzicale), bețe
pentru tobe, bucine (trompete), bucium, goarnă
(bugle), cabluri de prindere pentru utilizare cu
tobe premier, căluș pentru timpane, călușuri
pentru instrumente muzicale, capodastru
(instrumente muzicale), carilonuri electrice
(instrumente muzicale), cartele perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
castaniete, catgut pentru instrumente muzicale,
celeste (instrument muzical), chitare, chitare
acustice, chitare bas, chitare bas electrice,
chitare electrice, chitare japoneze cu trei
corzi (shamisen), cimbale, cimpoaie, cimpoaie
(instrumente muzicale), cinele (instrumente
muzicale), citere, clape pentru instrumente
muzicale, clape pentru piane, clarinete, clarinete
japoneze din bambus (shakuhachi), clavecine,
claviaturi muzicale electronice, claviaturi pentru
instrumentele muzicale, claviaturi pentru
piane, claviete (instrumente muzicale), clopote
din metal (instrumente muzicale), clopote
(instrumente muzicale), clopote tubulare,
clopoței (instrumente muzicale), coarde de erhu,
coarde de harpe, coarde de tobă, coarde pentru
instrumente cu coarde de tip japonez, coarde
pentru instrumente muzicale, coarde pentru
piane, unelte de acordare pentru instrumente cu
coarde, colofoniu pentru instrumente muzicale

cu coarde, concertine, contrabasuri, cornete
cu piston, corni englezi, corni francezi, corni
(instrumente muzicale), corzi de chitara, corzi
de chitara care conțin oțel, corzi de oțel
pentru chitară, corzi pentru instrumente muzicale
occidentale, corzi pentru instrumente muzicale,
cuie pentru întins coardele la instrumentele
muzicale, curele de chitară, curele de umăr
pentru chitară, cutii muzicale, cutii muzicale (nu
jucării), cutii muzicale sub formă de figurine
din porțelan biscuit, cutii pentru instrumente
muzicale, diapazoane, discuri perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
dispozitive pentru acordarea instrumentelor
muzicale, djembe (instrument muzical), dopuri
pentru transformarea flautelor cu găuri deschise
în flaute cu găuri închise, drâmbe (instrumente
muzicale), echipamente pentru muzică sintetică,
erhu (instrument muzical cu două coarde
acționate prin frecare), eufonii, fagoturi, fagoturi
duble, flașnete, flaute, flaute chinezești, flaute
cu cioc (instrumente muzicale), flaute de
bambus, flaute (instrumente muzicale), flaute
japoneze (yokobue), flaute verticale chinezești
din bambus (xiao), flauturi, fluiere de bambus
(danso), fluiere (instrumente muzicale), fluiere
verticale de bambus (hichiriki), fluiere verticale
de bambus (shoh), foale de instrumente
muzicale, genți pentru transportul instrumentelor
muzicale cu claviatură, genți special adaptate
pentru transportul instrumentelor muzicale,
glockenspiel-uri (instrument muzical), gonguri,
grupuri de clopote (instrumente muzicale),
güiro (instrument muzical), hamuri pentru
instrumente muzicale, harpe, harpe orientate
(koto), hârtie perforată care conține muzică
pentru utilizare cu pianoforte, huqin (viori
chinezești), huse adaptate pentru instrumentele
muzicale, huse pentru instrumente muzicale,
huse pentru piane (croite pe formă),
înălțătoare de arcuș pentru instrumente
muzicale, instrumente cu claviatură, instrumente
cu coarde, instrumente cu coarde lovite,
instrumente cu percuție, instrumente de alarmă,
instrumente de muzică, electronice, instrumente
de percuţie, instrumente de suflat, instrumente
de suflat din lemn, instrumente din alamă,
instrumente muzicale, instrumente muzicale
care conțin aranjamente pentru producerea
semnalelor audio, instrumente muzicale care
conțin aparate pentru producerea semnalelor
audio, instrumente muzicale care încorporează
aparate pentru modificarea semnalelor
audio, instrumente muzicale care conțin
aranjamente pentru modificarea semnalelor
audio, instrumente muzicale controlate prin
calculator, instrumente muzicale controlate
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de calculator, instrumente muzicale controlate
de microprocesoare, instrumente muzicale
electronice, instrumente, instrumente muzicale
electrice şi electronice, instrumente muzicale
electronice, electrice şi mecanice, instrumente
muzicale electrice, instrumente muzicale
japoneze tradiţionale, instrumente muzicale
mecanice, instrumente muzicale pentru copii,
instrumente muzicale de stil occidental,
kazoo (instrument muzical), kazoo (instrumente
muzicale nu de jucărie), lăute, lăute japoneze
(biwa), lire (instrumente muzicale), mandoline,
manivele pentru chei de acordaj chitară,
maracas (instrumente muzicale), marimbe
(instrumente muzicale), maşini de muzică
de fundal electronice (instrumente muzicale),
maşini de ritm electronice cu comandă automată
(instrumente muzicale), maşini electronice
de efecte de sunet (sintetizatoare), maşini
electronice de ritm, maşini pentru efecte
sonore sub formă de instrumente muzicale,
mecanisme pentru cutii muzicale, membrane
de tobă, membrane pentru flaute chinezeşti,
morin khuur (instrument mongol cu coarde
acţionate prin frecare), muştiucuri din ebonită
pentru instrumente muzicale, muştiucuri pentru
instrumente muzicale, oboaie, ocarine, ocarine
chinezeşti (xun), orgi, orgi electronice, orgi
(instrumente muzicale), pad-uri pentru tobe de
exersare, păr de cal pentru arcuşuri, păr de
cal pentru arcuşuri de vioară, pedale pentru
efecte sonore, pentru instrumente muzicale,
pedale pentru instrumente muzicale, pedale
pentru tobe (instrumente muzicale), pene
de chitară, pene japoneze (bachi), pene
japoneze (tsume), pene pentru instrumente cu
coarde, pene (piese de instrumente muzicale),
piane, piane automate, piane de concert,
piane digitale automate, piane electrice, piane
electrice automate, piane electronice, piane
mecanice, picioare (cuie de sprijin) pentru
violoncele, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, piculine, pipa (chitare chinezeşti),
protecţii de membrane pentru flaute chinezeşti,
punţi pentru chitară, pupitre pentru partituri,
rafturi adaptate pentru susţinerea instrumentelor
muzicale, regulatoare de intensitate pentru
piane mecanice, rulouri pentru instrumente
muzicale (pianete), rulouri muzicale perforate
pentru instrumente muzicale (pianete), rulouri
muzicale perforate pentru utilizare cu piane
automate, saxofoane, serpentine (instrumente
muzicale), set de lobe, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), sintetizatoare, sintetizatoare
electronice, sintetizatoare electronice de
muzică, sintetizatoare electronice sub formă
de intrumente muzicale, sintetizatoare

(instrumente muzicale), sintetizatoare pentru
sunet electronic, sistre (instrumente muzicale),
sitare (instrumente muzicale cu corzi), şofare
(instrumente muzicale), stative adaptate pentru
utilizare cu instrumente muzicale, stative pentru
instrumente muzicale, stative pentru ţitere
chinezeşti, suluri de benzi de hârtie perforată
care conţin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
suona (trompete chinezeşti), supape pentru
instrumente muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, suporturi de braţ pentru chitară,
suporturi pentru instrumente muzicale, surdine
pentru instrumente muzicale, surdine electronice
de studiu pentru instrumente muzicale, tam-
tamuri, ţambale, tamburine, tastaturi electrice
(instrumente muzicale), tastaturi electronice
(instrumente muzicale), timpane, timpane
(instrumente muzicale), ţitere, ţitere chinezeşti,
ţitere coreene cu douăsprezece corzi (ga-ya-
geum), ţitere coreene cu şase corzi (geo-mun-
go), tobe, tobe bongo, tobe conga, tobe de
oţel (instrumente muzicale), tobe electronice,
tobe (instrumente muzicale), tobe japoneze de
mână (tsuzumi), tobe japoneze (taiko), tobe
mari, tobe robotizate, tonometre (marcatoare
de frecvenţă), trâmbiţe, triangluri (instrumente
muzicale), triunghiuri (instrumente muzicale),
tromboane, tromboane (instrumente muzicale),
trompete, tub de ploaie (instrumente muzicale),
tube (instrument muzical de suflat), tuburi
de orgă, tuburi de suflat, tuburi de suflat
(muzicale), ukulele, valize pentru instrumente
muzicale, vârfuri pentru comutatoare de
chitară, viole, violoncele, viori, viori orientale
(kokyu), xilofoane, xilofoane din fier, zornăitoare
(instrumente muzicale).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri în special a
celor din clasa 15 (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, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru interpreţi de
muzică, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare în
materie de activităţi de marketing, administrarea
afacerilor magazinelor de comerţ cu
amănuntul, administrarea vânzărilor, asistenţă
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comercială cu privire la imaginea comercială,
asistenţă comercială în managementul
afacerilor, asistenţă în administrarea afacerilor,
managementul activităţilor de impresariat
artistic, organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, publicitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pentru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole muzicale şi accesorii
pentru aceste articole, servicii de comerţ
cu amănuntul online pentru muzică şi filme
descărcabile şi preînregistrate, servicii de agenţii
de import şi export, servicii de informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul instrumentelor muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fişiere de muzică
descărcabile.

───────

(210) M 2020 06612
(151) 18/09/2020
(732) VANDANA COM SRL, STRADA

CALEA SANTANDREI NR.26,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, ORADEA,
410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

Vandana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.03;
26.01.18

(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, furnizare de informații comerciale
consumatorilor.
36. Servicii imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de asigurare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, parcare și depozitare de vehicule.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de traducere
și interpretare, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, consultanță
în materie de planificare de evenimente speciale
cu scop cultural, educativ sau de divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni.

───────
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(210) M 2020 06613
(151) 18/09/2020
(732) CONSTANTIN BACHEȘ, STR.

DUMBRAVA ROȘIE NR. 13A, SC.
2, AP. 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HER WATCH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Reviste (publicații periodice tipărite),
periodice tipărite, publicații periodice tipărite.

───────

(210) M 2020 06616
(151) 18/09/2020
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

țepeș ANTI-ȚAPĂN

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.04

(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 de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
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 06617
(151) 18/09/2020
(732) S.C. DOG GUARD SECURITY

S.R.L., STR. BUJORULUI NR. 2,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
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)

DOG GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.09

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA

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

39. Transport securizat de valori, transport de
bani și valori, transport de valori păzit, transport
de valori în vehicule securizate.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, furnizare
de informații despre servicii prestate de un
agent de securitate, servicii de pază și protecție,
servicii de pază contractuale, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
pază, servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de anchete juridice, servicii
juridice, servicii de cercetare de informații
juridice.

───────

(210) M 2020 06619
(151) 18/09/2020
(732) LDP CONSULTING &

(540)

PERMIS DE ANTREPRENOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

publicitare, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, servicii de agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
crearea materialului publicitar, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
furnizare de informații de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, publicitate online,
servicii de comenzi online, închiriere de spațiu
publicitar online, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de relații cu publicul, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare de informații publicitare,
expoziții comerciale și servicii expoziționale, cu
scop comercial, publicitar sau de promovare,
editare și actualizare de texte publicitare în
scop comercial, estimări pentru marketing,
intermediere publicitară, marketing digital,
marketing de referință, marketing de produse,
optimizarea traficului pe site, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
distribuirea de mostre de produse în scop
publicitar, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, pregătire
de campanii publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare, planificare de strategii de marketing,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
producție de clipuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de materiale publicitare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
proiectare de studii de marketing, promovarea
comercială, marketing pentru evenimente,
servicii de stabilire a relațiilor comerciale,
analiza costurilor, administrarea vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, informații despre metode
de vânzare, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, organizare de cumpărări
colective, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul

DISTRIBUTION SRL, 
STR.MURGENI NR. 59, 
CORPUL C2,PARTER, SECTOR 3,
BUCURESTI,  ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. G.M.ZAMFIRESCU, NR. 46, 
BL. 22A, AP.11,  BUCURESTI, 
ROMANIA

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, asistență comercială
în managementul afacerilor, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, administrare de afaceri,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, administrare a programelor de
stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, postarea de afișe
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achiziționării și comercializării de produse,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, organizarea întâlnirilor de afaceri,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare.

în carieră (educație), servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale.

───────

(210) M 2020 06620
(151) 18/09/2020
(732) ALLNEED ADVERTISING

SRL, STR. FINLANDA NR. 4A,
SECTORUL 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)

Margée

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.15; 03.01.24

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

18. Genţi, portofele, poşete, rucsacuri/genţi de
spate.

───────

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de seminarii și conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de conferințe referitoare
la divertisment, furnizare de publicații on-
line nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
cărți, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de documente, publicare
de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de materiale didactice,
publicare de manuale de instruire, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare de
materiale educative, publicare multimedia, altele
decât cele publicitare, publicare de texte, altele
decât cele publicitare, publicare și editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
scriere de discursuri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicarea de manuale de lucru
pentru administrarea afacerilor, împrumut de
cărți și publicații periodice, organizarea și
conducerea de congrese, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, activități de
divertisment, sportive și culturale, certificare de
competențe profesionale (acreditare), consiliere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

384

(540)

IRISPEDIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.09.01; 26.11.12;
26.01.14

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

9. Obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, software și platforme digitale de
telefonie, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, fotografii
digitale descărcabile, programe informatice
pe telefonul mobil, camere fotografice,
camere fotografice digitale, aparate fotografice,
echipamente fotografice, instrumente pentru
producerea de fotografii, lentile fotografice,
obiective macro, obiective pentru camere,
publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
broșuri electronice descărcabile, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, fişiere cu imagini
descărcabile.
16. Fotografii, fotografii imprimate, fotografii
semnate, fotografii neînrămate și înrămate,
reproduceri de artă grafică (fotografii),
reproduceri fotografice, reproduceri grafice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice
(tipărituri), publicații periodice tipărite, publicații
periodice tipărite în domeniul artelor figurative,
broșuri (tipărituri), broșuri tipărite, reviste cu
postere (publicaţii periodice), reviste pentru

fani (publicaţii periodice), reviste profesionale
(publicaţii periodice).
40. Imprimare de imagini fotografice de pe
suporturi digitale, servicii ale unui laborator
foto, producție personalizată de calculatoare
pentru alte persoane, închirieri de aparate
și echipamente pentru imprimarea fotografiilor,
imprimare de fotografii, imprimare de imagini
pe obiecte, imprimare digitală, imprimare
pe materiale textile, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, prelucrare de
fotografii, prelucrare fotografică, închirieri de
aparate de prelucrare fotografică, prelucrare de
diapozitive și imprimări fotografice, procesarea
imaginii fotografice, reproduceri de materiale
fotografice, aplicarea de monograme pe
îmbrăcăminte.
41. Servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi de fani (divertisment), servicii
de cluburi (discoteci, divertisment), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii educative oferite de cluburi, servicii
oferite de fotograf, cursuri de dezvoltare
personală, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personală, servicii de îndrumare
(coaching) personal (instruire), servicii de
pregătire sau educare în domeniul îndrumării
(coaching) pentru viață, consiliere și îndrumare
(coaching) cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), divertisment
prin intermediul telefonului, fotografie, instruire
în fotografie, publicarea de fotografii, editare
de fotografii, editare de fotografii de tip
portret, publicare de reviste, publicare de
reviste electronice, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia
a revistelor, publicare de cărți și reviste,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de broșuri, altele decât
cele publicitare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de publicații
periodice, altele decât cele publicitare, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, publicare de
materiale tipărite în format electronic, altele
decât cele publicitare, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, altele
decât cele publicitare, publicare de cărți și
periodice electronice online, servicii educative în
managementul francizelor comerciale, publicare
de materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar.

───────

(210) M 2020 06627
(151) 20/09/2020
(732) CATALIN HAIMAN, 

STR. VLAD TEPES, BLOC 32,  
ETAJ 3, APARTAMENT 9,
JUD. TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, 145200,
TELEORMAN, ROMANIA
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(210) M 2020 06628
(151) 21/09/2020
(732) BEST DENTAL STUDIO SRL,

STRADA DRISTORULUI
NR.97-119, BL.63, SC.2, AP. 328,
SECTOR 3, BUCURESTI, 31534,
ROMANIA

(540)

BDS BEST DENTAL STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.18; 29.01.12

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

5. Substanţe profilactice dentare, rășini sintetice
utilizate în stomatologie, antibiotice pentru
utilizare în stomatologie.
10. Freze folosite în stomatologie, piese
protetice pentru stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, irigatoare
orale utilizate în stomatologie.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
42. Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, servicii de stomatologie veterinară.

───────

(540)

PASS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 26.11.03

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

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#43B02A), roz (HEX #F04E98)

(210) M 2020 06631
(151) 21/09/2020
(732) OTTER-DISTRIBUTION SRL, 

STR. INDUSTRIILOR, NR. 10, 
JUD.ILFOV, CHIAJNA, 077040, 
ILFOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06633
(151) 21/09/2020
(732) LEEA'S ROOM SRL, STR. COZIEI

NR.32, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Leea's Room
Furniture for kids

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.02.01; 03.02.24

(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, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, accesorii
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
scaune balansoare pentru copii, birouri, cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), comode,
cutii pentru jucării (mobilier), dulăpioare, divane,
divane cu spații de depozitare, etajere,
grilaje din lemn, grilaje de siguranță (bariere)
extensibile pentru scări, lăzi de depozitare
nemetalice, leagăne pentru verandă, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru copii, mobilier
pentru casă, birou și grădină, mobilier pentru
bebeluși, mobilier, paturi, pătuțuri pentru copii,
dispozitive nemetalice de protecție pentru
mobilier, piese de mobilier, panouri decorative
din lemn (mobilier), rafturi utilizate ca piese de
mobilier pentru copii, rafturi modulare (mobilier),

scaune pentru bebeluși, scaune de copii, țarcuri
(pentru copii).

───────

(210) M 2020 06634
(151) 21/09/2020
(732) GREENCODRU SRL, SAT CODRU

NR. 70, JUD. BIHOR, COMUNA
ȘOIMI, BIHOR, ROMANIA

(540)

MUMA CODRULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.

───────

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI, 
010497,  ROMANIA
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(210) M 2020 06635
(151) 21/09/2020
(732) GREENCODRU SRL, SAT CODRU

NR. 70, JUD. BIHOR, COMUNA
ȘOIMI, BIHOR, ROMANIA

(540)

GREEN Codru

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 06.01.02; 03.04.07;
29.01.14

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 06637
(151) 21/09/2020
(732) SC ACUARELLO BY NUMBERS

(540)

Acuarello art by numbers

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

clase:
35. Servicii de agenție de import cu seturi de
pictură pe numere, servicii de comerț online și
offline cu seturi de pictură pe numere.

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru, maro,
albastru

SRL, STR. VARFUL CU DOR 
NR.27A, JUDEȚUL CONSTANȚA, 
CONSTANȚA,ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz, mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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MISSION COLLEGE, NR. 2200,
STATELE UNITE ALE AMERICII,
SANTA CLARA, CALIFORNIA,
95052, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

intel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Calculatoare, calculatoare portabile, plăci
de memorie, componente hardware pentru
calculator, circuite integrate, memorii de
circuite integrate, chipuri (circuite integrate),
seturi de chipuri, procesoare semiconductoare,
chipuri de procesor semiconductor, chipuri
semiconductoare, microprocesoare, plăci cu
circuite imprimate, circuite electronice, plăci de
bază pentru computer, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, sisteme de operare pentru
computer, microcontrolere, procesoare de date,
unităţi centrale de procesare, dispozitive de
memorie semiconductoare, microprocesoare
programabile software, microprocesoare digitale
şi optice, procesoare digitale şi optice de
date şi semnal, plăci de circuite video, plăci
de circuite audio, plăci de circuite audio-
video, acceleratoare grafice video, acceleratoare
multimedia, procesoare video, plăci de circuite
pentru procesor video, carcase pentru matriţe
pentru procesor, carduri, discuri, benzi, fire,
înregistrări, microcipuri şi circuite electronice,
toate pentru înregistrarea şi transmiterea
datelor, modemuri, aparate şi instrumente,
toate pentru procesare, stocare, recuperare,

transmisie, afişare, intrare, ieşire, comprimare,
decomprimare, modificare, difuzare şi tipărire
de date, dispozitive de intrare şi ieşire a
computerului, posturi de lucru (computere și
dispozitive periferice), dispozitive de memorie de
date pentru calculatoare, dispozitive de stocare,
sisteme de securitate pentru hardware şi
software de calculator, set de chipuri electronice,
componente pentru computere şi circuite
imprimate, acceleratoare vocale, acceleratoare
de voce, date, imagine şi video, sisteme de
memorie pentru computere, cabluri şi adaptoare
electrice, terminale de calculator şi imprimante
pentru utilizare cu acestea, unităţi de afişare
video, aparate şi instrumente de telecomunicaţii,
camere video, hardware pentru calculatoare,
hardware pentru calculatoare, hardware de
calculator pentru computerizare în nori (cloud
computing), hardware de calculator pentru
computere cu latenţă scăzută şi lăţime de
bandă mare, hardware de calculator pentru
utilizare în furnizarea unui mediu de calcul
sigur, hardware de reţea pentru computer,
servere de comunicaţii computerizate, hardware
de calculator pentru utilizare în furnizarea unei
reţele de computerizare în nori (cloud computing)
securizate, software de calculator pentru calcul,
software de calculator pentru computerizare în
nori (cloud computing), software de calculator
pentru calculatoare printr-o reţea globală şi
locală, software de calculator pentru computere
cu latenţă scăzută şi lăţime de bandă mare,
hardware de memorie pentru computer, software
de calculator pentru furnizarea unei reţele
de calcul securizate, software de calculator
utilizat pentru furnizarea unei reţele securizate
de computerizare în nori (cloud computing),
software de sisteme de operare pentru computer,
extensii, instrumente şi utilităţi de sisteme de
calculatoare (programe), în domeniul aplicaţiilor
software pentru conectarea calculatoarelor
personale, a reţelelor, a aparatelor de
telecomunicaţii şi a aplicaţiilor de reţea globală
de calculatoare, hardware şi software pentru
computer pentru îmbunătăţirea şi furnizarea
de transfer, transmisie, recepţie, procesare şi
digitalizare a datelor în timp real, adaptoare de
reţea pentru calculatoare, controlere de reţea
de calculatoare, dispozitive de interfaţă de reţea
de computer, hub-uri, comutatoare şi routere
de reţea de calculatoare, microcontrolere pentru
dispozitive activate cu internetul obiectelor
(internet of things - lot), software de calculator
descărcabil pentru conectarea, operarea şi
gestionarea dispozitivelor activate cu internetul
obiectelor (internet of things - lot), software
de calculator descărcabil pentru conectarea,

(210) M 2020 06639
(151) 21/09/2020
(732) INTEL CORPORATION, B-DUL

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, 
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3, 
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
020915, ROMANIA
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operarea şi gestionarea dispozitivelor mobile
cu internet mobil de obiecte (internet of
things - lot), hardware şi software pentru
calculatoare pentru dezvoltarea, întreţinerea şi
utilizarea reţelelor de calculatoare locale şi
extinse, hardware şi software de calculator
pentru dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea
sistemelor interactive de conferinţe audio-
video, hardware şi software pentru computer
pentru primirea, afişarea şi utilizarea semnalelor
video difuzate, audio şi digitale, dispozitive
de control electronic pentru interfaţa şi
controlul computerelor şi reţelelor globale de
calculatoare şi telecomunicaţii cu transmisii şi
echipamente de televiziune şi cablu, routere,
hub-uri, servere, comutatoare, aparate pentru
testarea şi programarea circuitelor integrate,
aparate şi dispozitive de memorie periferică,
dispozitive semiconductoare, hardware şi
software de calculator pentru crearea, facilitarea
şi gestionarea accesului la distanţă şi a
comunicaţiilor cu reţele locale (lans), reţele
private virtuale (vpn), reţele pe suprafeţe
întinse (wans) şi reţele globale de calculatoare,
software de operare pentru router, comutator,
hub şi server, software pentru facilitarea
aplicaţiilor software terţe, hardware şi software
de calculator pentru comunicaţii în reţea
fără fir, publicaţii electronice descărcabile
în domeniile electronicii, semiconductoarelor
şi aparatelor şi dispozitivelor electronice
integrate, calculatoarelor, telecomunicaţiilor,
divertismentului, telefoniei şi telecomunicaţiilor
cu fir şi fără fir, hardware de calculator
pentru utilizare în viziunea automată, învăţarea
automată, învăţarea profundă, inteligenţa
artificială, procesarea limbajului natural,
algoritmi de învăţare şi analiza datelor,
software de calculator pentru învăţarea
automată, interogarea datelor şi analiza
datelor, software de calculator pentru calcul
cognitiv, învăţare profundă, inteligenţă artificială,
platformă de software pentru calcul cognitiv,
software de calculator pentru reprezentarea
grafică a datelor, software de calculator
pentru recunoaşterea modelelor, software de
calculator pentru extragerea datelor, software
de viziune computerizată pentru achiziţionarea,
procesarea, analiza şi înţelegerea imaginilor
digitale şi extragerea datelor vizuale, truse
de dezvoltare de software pentru calculator
(programe), truse de dezvoltare de software
pentru computer pentru viziunea computerizată
(programe), învăţarea automată, învăţarea
profundă, inteligenţa artificială, procesarea
limbajului natural, algoritmi de învăţare şi
analiză de date, software de vizionare

descărcabil şi înregistrat care foloseşte
inteligenţa artificială pentru a vedea şi
interpreta date, conecta cu hardware şi stoca,
gestiona şi prelucra date în nori (cloud),
hardware şi software de calculator, descărcabil
sau înregistrat, pentru înregistrare, procesare,
recepţie, reproducere, transmitere, modificare,
comprimare, decomprimare, difuzare, fuzionare
şi îmbunătăţire a sunetului, imaginilor, graficii
şi datelor, programe software de algoritmi
pentru operarea şi controlul computerelor,
hardware şi software de calculator pentru
îmbunătăţirea şi furnizarea de transfer,
transmisie, recepţie, procesare şi digitalizare
în timp real a informaţiilor grafice audio
şi video, software de calculator descărcabil
şi înregistrat pentru colectarea, compilarea,
procesarea, transmiterea şi difuzarea datelor
sistemului de poziţionare globală (GPS) pentru
utilizare pe dispozitive fixe, mobile şi portabile,
bază de date electronică (programe) cu informaţii
despre harta geografică a drumurilor, informaţii
despre liniile de transport public, informaţii
despre rutele de transport public, informaţii
despre orare şi programe de transport în
comun şi alte informaţii despre transportul public
înregistrate pe suporturi informatice, software
de navigaţie pentru calcularea şi afişarea
rutelor, sistem de navigaţie în transportul
public cu afişaje interactive de hărţi digitale,
instrucţiuni interactive şi informaţii generate de
utilizator, software de calculator social interactiv
pentru regăsirea şi afişarea informaţiilor despre
transportul public, navigaţie, geografie, hartă şi
călătorii, software de calculator social interactiv
pentru a permite transmiterea informaţiilor de
transport public, cartografiere, navigare, trafic,
rute şi informaţii despre punctele de interes către
reţelele de telecomunicaţii, telefoane celulare,
dispozitive de navigaţie şi alte dispozitive
mobile şi portabile, software de calculator social
interactiv care permite schimbul de informaţii
între utilizatori, computere şi sisteme operate
de computer pentru conducerea autonomă,
vehicule conectate asistate de şofer, dispozitive
aeriene fără pilot şi drone, platforme hardware şi
software pentru computere cu afişaje interactive,
sisteme de control şi dispozitive de control,
sisteme de avertizare, conectivitate, computere
de bord şi GPS pentru vehicule, vehicule
conectate, autonome şi vehicule fără şofer,
sisteme cu mai multe camere pentru utilizare în
vehicule, sisteme de navigație descărcabile sau
înregistrate şi îndrumare GPS pentru urmărirea
localizării GPS, dispozitiv GPS de afişare a
hărţii şi calcul de rute, înregistrare video şi
dispozitive de reţea de comunicaţii fără fir
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pentru transmiterea de date sau imagini pentru
vehicule, aplicaţii software descărcabile sau
înregistrate pentru agenţi virtuali digitali, sisteme
predictive, învăţare automată, automatizare a
proceselor cognitive, recunoaşterea modelelor,
recunoaşterea caracterelor, aplicaţii de calcul
vizual, virtualizare a cunoştinţelor, robotică,
drone şi vehicule fără pilot, aplicaţii software
şi hardware pentru controlul automat al
conducerii vehiculelor, aplicaţii software şi
hardware de calculator pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, control autonom,
navigaţie, conducerea asistată a vehiculelor şi
conducerea automată a vehiculelor, dispozitive
de urmărire a vehiculelor compuse din
software şi hardware pentru computer, senzori,
emiţătoare, receptoare şi receptoare de satelit
de poziţionare globală, toate pentru utilizarea
în legătură cu urmărirea vehiculului şi
monitorizarea vehiculului.
42. Furnizarea utilizării temporare a software-
ului online care nu poate fi descărcat pentru
învăţarea automatizată, extragerea datelor,
interogarea datelor şi analiza datelor, furnizarea
utilizării temporare a software-ului online care
nu poate fi descărcat pentru computerizare
cognitivă, învăţare aprofundată, inteligenţă
artificială, furnizarea utilizării temporare a
software-ului care nu poate fi descărcat pentru
interogarea datelor şi analiza datelor, furnizarea
utilizării temporare a software-ului care nu
poate fi descărcat pentru extragerea datelor,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
care nu poate fi descărcat pentru computerizare
cognitivă, învăţare aprofundată, inteligenţă
artificială, căutarea şi preluarea de informaţii
pentru terţi pentru reţele de calculatoare,
servicii de calculator, şi anume, furnizarea
utilizării temporare a software-ului online care
nu poate fi descărcat, interfaţă de programare a
aplicaţiilor software (API), şi software element de
control (widget) pentru învăţarea automatizată,
extragerea datelor, interogarea datelor şi analiza
datelor, furnizare de software de vizionare
al computerului care nu poate fi descărcat
online pentru achiziţionarea, procesarea, analiza
şi înţelegerea imaginilor digitale şi extragerea
datelor vizuale, furnizarea de kituri de dezvoltare
de software de calculator online care nu
pot fi descărcate, furnizarea de kituri de
dezvoltare de software de calculator online
care nu pot fi descărcate pentru vizionarea
computerului, învăţare automatizată, învăţare
aprofundată, inteligenţă artificială, procesare
naturală a limbajului, algoritmi de învăţare şi
analiză de date, furnizarea de software de
vizionare online care nu poate fi descărcat,

care foloseşte inteligenţa artificială pentru a
vedea şi interpreta date, a se conecta la
hardware şi a stoca, a gestiona şi prelucra
date în cloud (in nori), software ca serviciu
(SAAS), servicii cu software pentru utilizare în
furnizarea de capacităţi de computerizare in nori
(cloud computing) şi servicii de tehnologie a
informaţiei (IT), computerizare şi computerizare
in nori (cloud computing), software ca serviciu
(SAAS) servicii cu software pentru utilizare
în computerizare, printr-o reţea globală şi
locală, software ca serviciu (SAAS) servicii
cu o platformă de dezvoltare software pentru
utilizarea în conectarea aplicaţiilor la sistemele şi
dispozitivele întreprinderii, consultanţă software
şi furnizare de informaţii despre software ca
serviciu, software ca serviciu (SAAS) servicii
cu software pentru utilizare în furnizarea de
computerizare cu latenţă redusă şi lăţime
de bandă mare, servicii de software pentru
furnizarea de capacităţi de computerizare
pentru dezvoltatorii de aplicaţii şi furnizorii
de conţinut, computerizare in nori (cloud
computing) cu software pentru utilizare în
furnizarea de computerizare cu latenţă scăzută
şi lăţime de bandă mare, servicii de tehnologie
informaţională (IT) şi computerizare printr-o
reţea globală şi locală, servicii de software
de calculator pentru furnizarea de capacităţi
de computerizare in nori (cloud computing)
pentru dezvoltatorii de aplicaţii şi furnizorii de
conţinut, servicii pentru a permite implementarea
aplicaţiilor într-o reţea online, servicii pentru
furnizarea rutării datelor analitice, stocării în
memoria cache, calculului şi traficului, servicii
pentru furnizarea unei reţele de computerizare
sigure şi de încredere, furnizarea de servicii
de consultanţă hardware şi software pentru
computer în domeniu dezvoltând un mediu
bazat pe nori (cloud) cu integrarea aplicaţiilor
pe diverse platforme şi dispozitive conectate,
servicii de calculator, şi anume, crearea indexuri
de informaţii, site-uri web şi resurse bazate
pe reţele de calculatoare, furnizarea utilizării
temporare a unui software de calculator care nu
poate fi descărcat pentru conectarea, operarea
şi gestionarea dispozitivelor în reţea în internetul
obiectelor (IoT), furnizarea de software de
calculator online care nu poate fi descărcat
pentru conectarea, operarea şi gestionarea
dispozitivelor în reţea în internetul obiectelor
(IoT), software ca serviciu (SAAS), servicii
de consultanţă în domeniul calculatoarelor
şi al computerizării fără fir, servicii de
management a reţelei de calculatoare, şi
anume, monitorizarea sistemelor de reţea în
scopuri tehnice, găzduire de conţinut digital
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pe internet, servicii de monitorizare a reţelei
de calculatoare, şi anume, furnizarea de
informaţii despre funcţionarea reţelelor de
calculatoare, personalizarea software-ului web
şi design-ul interfeţei utilizatorului computerului
pentru terţi, servicii de dezvoltare, proiectare
şi consultanţă pentru computere, proiectarea
şi dezvoltarea de standarde pentru terţi în
proiectarea şi implementarea de software
de calculator, hardware şi echipamente
de telecomunicaţii, furnizarea de informaţii
referitoare la managementul proiectelor
computerizate clienților și tehnicienilor,
furnizarea de software online ca serviciu
pentru colectarea, compilarea, procesarea,
transmiterea şi diseminarea datelor sistemului
de poziţionare globală (GPS), furnizarea de
software online care nu poate fi descărcat,
cu informaţii geografice, despre şosea, despre
hartă, informaţii despre liniile de transport public,
informaţii despre liniile de transport public,
informaţii despre rutele de transport public,
orare şi orare de transport public şi alte
informaţii despre transportul public, furnizarea
de software de navigaţie online care nu pot
fi descărcate pentru calcularea şi afişarea
rutelor şi partajarea sistemului de navigaţie în
transport public, a hărţii şi a informaţiilor de
călătorie, furnizarea de software de calculator
online care nu poate fi descărcat pentru a
permite schimbul de informaţii privind transportul
public, cartografiere, navigaţie, trafic, rute şi
informaţii despre punctele de interes, furnizarea
de software de calculator social interactiv care
nu poate fi descărcat, ce permite schimbul de
informaţii între utilizatori, furnizarea de software
online ca serviciu pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, control autonom,
navigaţie, conducerea asistată a vehiculelor şi
conducerea automată a vehiculelor.

───────

(210) M 2020 06640
(151) 21/09/2020
(732) FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE

TITULESCU NR. 29-31, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 06,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FIRST BANK CREDITUL
DE ORIUNDE

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
coordonare și organizare de expoziții,
evenimente și demonstrații cu scop comercial
sau antreprenorial, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, furnizare de informații în materie de
comerț și servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata,
vânzare prin licitație publică, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii
de consultanță în afaceri, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, studii de piață,
colectarea și sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, servicii de tranzacționare și schimb
valutar, servicii de tranzacționare de mărfuri și
titluri de valoare, servicii de împrumut, de credit
și leasing financiar, servicii de recuperare a
datoriilor și de factoring, servicii de investiții,
investirea fondurilor, subscrieri financiare și
emisiuni de titluri de valoare (banking de
investiții), tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii bancare cu numerar,
cec și ordine de plată, servicii de carduri
bancare, servicii fiscale și vamale, servicii de
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informare, consiliere și consultanță financiară,
evaluare financiară și furnizare de rapoarte de
credit, servicii de evaluare, planificare financiară,
servicii de finanțare, servicii privind capitalul
de risc, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2020 06641
(151) 21/09/2020
(732) AMERICAN-CIGARETTE

COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, CH-2926, ELVEȚIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VOGUE LA CIGARETTE
ROSE UNIQUE

(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 06642
(151) 21/09/2020
(732) AMERICAN-CIGARETTE

COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, CH-2926, ELVEȚIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VOGUE LA CIGARETTE
BLEUE UNIQUE

(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 06643
(151) 21/09/2020
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL, CIPRU

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

(540)

MINEAPP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr, creme
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cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, apă micelară, loţiuni pentru uz
cosmetic, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
antiperspirante (produse de toaletă), truse
cosmetice umplute, deodorante de uz personal,
preparate de duş pentru igienă personală
sau folosite ca deodorant (produse de
toaletă), şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse pentru machiaj, produse de
demachiere, măşti cosmetice, lapte demachiant
pentru toaletă.
5. Produse farmaceutice, medicale şi de
uz veterinar, alimente, preparate, substanţe
şi băuturi dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, suplimente dietetice
pentru oameni şi animale, preparate şi
substanţe medicinale, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente alimentare pe
bază de vitamine şi/sau minerale, suplimente
nutritive, medicamente, băuturi de uz medicinal,
ceaiuri medicinale, preparate nutraceutice
de uz terapeutic sau medical, dulciuri
farmaceutice, suplimente homeopate, alimente
pentru bebeluşi, dezinfectanţi şi antiseptice,
creme, loţiuni, geluri, săpunuri, şampoane,
preparate de toaletă medicinale, preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
anestezice, astringenţi pentru scopuri medicale,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat
de sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
scopuri medicale, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri medicale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, loţiuni
pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicamentoase de toaletă, nămol medicinal /
sediment medicinal (nămol), infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, medicamente
de uz uman, suplimente alimentare pe bază

de minerale, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, carbolineum (antiparazitar),
cărbune pentru scopuri farmaceutice, laxative,
suplimente alimentare pe bază de minerale, fibre
dietetice, depurative, suplimente enzimatice,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, probiotice.

───────

(210) M 2020 06645
(151) 21/09/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS), STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE AIRSOFT

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

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

───────
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(210) M 2020 06646
(151) 21/09/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

(540)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE AIRSOFT

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

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

───────

(540)
MY HISTORY

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri cu
denumire de origine controlată din arealul Măcin,
esențe alcoolice, extracte alcoolice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț, regruparea în avantajul terţilor a
vinurilor și a altor băuturi alcoolice (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, promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(540)

SEEK MUSIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04

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

9. Filme cinematografice, expuse, compact-
discuri (audio-video), fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
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.
25. Șorţuri (îmbrăcăminte), bandane (fulare),
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi
tip boxeri, şepci (articole pentru acoperirea
capului), articole îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, articole de acoperit capul
pentru purtare, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, îmbrăcăminte de stradă,

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS, STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27,  JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA (210) M 2020 06653

(151) 29/09/2020
(732) SEEK MUSIC FAMILIA SRL,

STR. SERBOTA, NR.6, BLOC P74,
SCARA 2, ET.6, AP.48, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, 
SECTOR2, BUCUREȘTI, 021527, 
ROMANIA

(210) M 2020 06652
(151) 21/09/2020
(732) SC ALCOVIN SRL, 

STR. VITICULTORI NR. 2, 
JUD.TULCEA, MACIN, ROMANIA
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şosete, maieuri sport, ciorapi, tricouri cu mânecă
scurtă, pantaloni (Am.), turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, veste/jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă.
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, publicitate, postarea de
afișe 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, servicii de
comerț cu produsele solicitate în clasa 25,
servicii de promovare a artiștilor, promovarea
concertelor susținute de artiști.
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 06654
(151) 21/09/2020
(732) BRD GROUPE SOCIETE

(540)

Scoala9 Hotspot BRD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații educative (tipărite), publicații
imprimate.
35. Servicii de promovare și publicitate
41. Servicii de educație și instruire, organizarea
de manifestări știintifice și culturale desfășurate
on line, adresate profesorilor, elevilor și părinților,
educație și instruire, furnizare de informații
despre activități culturale.

───────

(210) M 2020 06655
(151) 21/09/2020
(732) S.C. COCKTAIL STORY S.R.L.,

(540)

RUVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ciocolată, zahăr, miere, sirop de
melasă, cafea aromată, cafea măcinată, cafea
decafeinizată, cafea cu lapte, boabe de cafea
procesate, concentrate de cafea, amestecuri de
cafea, băuturi din cafea, înlocuitori de cafea,
cafea gata preparată, cafea cu ciocolată, arome
de cafea, cafea cu gheață, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, capsule cu cafea,
pungi cu cafea, amestecuri de esențe de cafea
și extracte de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi pe bază de
cafea, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
băuturi cu gheață pe bază de cafea, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură).

───────

GENERALE SA, 
BD. IONMIHALACHE NR. 1-7, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
011171, ROMANIA

STR. AGRICULTORI NR. 115, 
BL.79, SC. 1, ET. 2, AP. 9, 
SECTOR 3,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(540)
CONSILO

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

35. Servicii de plasare pentru stagii de
formare profesională (recrutare de personal),
servicii de informații și consultanță pentru
carieră (cu excepția consultanței educațională
sau de formare), servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de externalizare
în domeniul operațiunilor comerciale, servicii
de externalizare în domeniul analizelor
comerciale, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază de
externalizare, servicii de externalizare sub
formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, consultanță în marketing,
consultanță privind marketingul, consultanță
în management, consultanță în afaceri,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind achizițiile comerciale, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind prelucrarea datelor, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul comercial, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță în organizarea
întreprinderilor, consultanță privind eficiența
afacerilor, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță pentru management
corporativ, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanţă în organizarea afacerilor,
consultanță privind plasarea personalului,
consultanță privind alegerea carierei (cu
excepţia consultanţei educaţionale sau de

formare), consultanță în marketing comercial,
consultanță profesională în marketing,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
în publicitate și marketing, consultanță în
domeniul achizițiilor comerciale, servicii de
consultanță în recrutare de personal, servicii
de consultanță în marketing, servicii de
consultanță privind marketingul, consultanță
în afaceri pentru firme, consultanță privind
comerțul în barter, consultanță privind vânzarea
de firme, consultanță în materie de personal,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță privind planificarea
în afaceri, consultanță în materie de
management, consultanță privind publicitatea
în presă, servicii de consultanță în afaceri,
consultant comercială privind fuziunile de
firme, consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță în afaceri
privind publicitatea, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, consultanță în materie de
afaceri, consultanță în materie de angajări,
servicii de consultanță privind publicitatea,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță privind relațiile cu publicul,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță în domeniul cercetării pieței,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, consultanță privind
achizițiile în domeniul comercial, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind planificarea afacerilor,
servicii de consultanță privind planificarea
comercială, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, servicii de consultanță
privind gestiunea comercială, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, servicii de consultanță privind
comerțul internațional, consultanță privind
pregătirea statisticilor de afaceri, servicii
de consultanță privind strategiile comerciale,
consultanță în domeniul strategiilor de afaceri,
consultanță comercială privind administrarea
tehnologiilor informaționale, consultanță privind
constituirea și derularea afacerilor, asistență
și consultanță privind organizarea comercială,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor, servicii de consultanță în
administrarea afacerilor, consultanță comercială

(210) M 2020 06657
(151) 21/09/2020
(732) CONSILO WEB SRL, 

SOS SIBIULUI, NR. 2, ET. 3, 
BIROU 210SI 212, SELIMBAR, 
557260, SIBIU,  ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI, NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, SIBIU, 550311, SIBIU, 
ROMANIA
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în materie de fuziuni, asistență și consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
servicii de consultanță privind organizarea
afacerilor, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, servicii de consultanță privind
activitățile promoționale, servicii de consultanță
privind structura companiilor, servicii de
consultanță privind structura firmelor, servicii de
consultanță privind relațiile publice, consultanță
în materie de marketing direct, consultanță
în domeniul analizei activității economice,
prospectare de piață, distribuție și difuzare de
materiale publicitare (pliante, prospecte, material
tipărit, mostre), distribuire de prospecte și mostre
în scopuri publicitare, distribuire de prospecte
în scop publicitar, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
studii de piață, analiza studiilor de piață, studii
de piață prin telefon, servicii de studii de piață,
efectuare de studii de piață, rapoarte și studii de
piață, analiza datelor studiilor de piață, studiu de
piață și analiza studiilor de piață, furnizare de
informații despre studii de piață, cercetarea de
piață și studii de marketing, pregătire de rapoarte
și studii de piață, colectarea de informații privind
studiile de piață, analiza datelor și statisticilor
studiilor de piață, studii de sondaje de opinie cu
privire la piață, realizare de studii de piață care
implică sondaje de opinie, compilare de date
în baze de date electronice, servicii publicitare
privind baze de date, compilare de baze de
date computerizate, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, compilarea
informațiilor în baze de date informatice,
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, controlul stocurilor cu ajutorul
bazelor de date, administrare și compilare de
baze de date computerizate, compilare de
informații în baze de date informatice, servicii
de localizare a stocurilor în baze de date,
compilare și sistematizare de informații în baze
de date, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicaţii, cercetarea
pieței prin intermediul unei baze de date
computerizate, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, culegere și sistematizare
de informații în baze de date informatice,

compilare și introducere de informații în baze
de date informatizate, furnizare de informații
privind activitățile comerciale prin intermediul
bazelor de date computerizate, achiziții de
întreprinderi, servicii de achiziții, consiliere
privind achizițiile, servicii de intermediere în
achiziții, consiliere în afaceri privind achizițiile,
cercetări în materie de achiziții comerciale,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție computerizate, achiziții de produse în
numele societăților terțe, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, servicii de consultanță
în legătură cu achizițiile, achiziționare de
produse și servicii pentru alte firme, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția
de întreprinderi, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea de
produse pentru terți, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă
prin poștă, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, indexare web în
scop comercial sau publicitar, publicitate pentru
site-urile web ale firmelor, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, 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, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, transcriere de
mesaje, servicii de preluare de mesaje vocale
pentru abonați telefonici, servicii de preluare
a apelurilor telefonice și de gestionare a
mesajelor, organizarea pentru terți de servicii
de mesaje telefonice de întâmpinare și de
servicii de recepționare telefonică, promovarea
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comercială, promovarea vânzărilor, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de promovare comercială, promovare
computerizată de afaceri, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare și publicitate,
servicii publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare de târguri
în scop comercial, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, promovare de
produse și servicii pentru terți, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, servicii de promovare a afacerilor
prestate prin telex, asistență în materie de
management pentru promovarea afacerilor,
servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de agenții de
modele privind promovarea vânzărilor, servicii de
agenții de modele pentru promovarea vânzărilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii ale camerei de comerț
pentru promovarea comerțului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovare de
servicii de asigurare, in numele unor terti,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
promovare de servicii financiare și de asigurări,
în numele terților, promovarea produselor și
serviciilor terților prin administrarea vânzărilor
și programelor cu stimulente promoționale
care implică timbre comerciale, promovare
de produse și servicii ale terților printr-un
program de carduri cu premii de fidelitate,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,

administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii
ale terților, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, promovare
de produse și servicii ale terților prin
intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță fiscală
(nu contabilitate), servicii de consultanță
financiară, consultanță privind activitatea
bancară, consultanță pentru finanțare politică,
consultanță financiară privind împrumuturile,
analiză și consultanță financiară, consultanță
privind investiția de capital, consultanță în
materie de investiții, servicii de consultanță
privind investițiile, consultanță financiară privind
fondurile fiduciare, consultanță financiară
privind acționariatul angajaților, servicii de
consultanță privind acțiunile, consultanță
privind fondurile de investiții, consultanță
privind acordarea de împrumuturi, servicii
computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
personale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de baze de date financiare,
servicii de baze de date financiare referitoare
la schimburile valutare, servicii de baze de
date financiare referitoare la părți sociale,
servicii de baze de date financiare cu privire
la acțiuni, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
finanțarea achizițiilor, finanțarea de achiziții,
achiziții pentru investiții financiare, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, procesarea plăților
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pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
de asigurări referitoare la protecția achiziției,
protecția prețurilor și garanția extinsă pentru
produsele cumpărate folosind carduri de credit.
41. Formare complementară (instruire), formare
continuă (instruire), furnizare de formare,
formare în vânzări (instruire), cursuri de formare,
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicității, servicii de formare
profesională, furnizare de formare profesională,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, formare în domeniul
relațiilor publice, servicii de formare de personal,
furnizare de cursuri de formare, formare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe

de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Consultanță pentru dezvoltarea de produse,
consultanță profesională referitoare la ştiinţe
ergonomie, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, consultanță în materie
de sisteme informatice, servicii de consultanță
privind controlul calității, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, consultanță
în domeniul programelor de calculator,
consultanță în materie de design web, servicii
de consultanță pentru amenajarea magazinelor
(servicii de design), consultanță de către
experți privind tehnologia, consultanță tehnică
în materie de producție, realizare de prospecții,
programare de software pentru studii de piață,
întreținerea bazelor de date, dezvoltare de baze
de date, proiectare de baze de date, actualizarea
bazelor de date informatice, proiectare de
baze de date computerizate, proiectare și
dezvoltare de baze de date, instalare de software
pentru baze de date, găzduire de baze de
date de calculator, dezvoltare de software
pentru baze de date informatice, proiectare
de software pentru baze de date informatice,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, cercetare științifică realizată cu
ajutorul bazelor de date, programare de software
pentru gestionarea bazelor de date, închiriere
de software pentru gestionarea bazelor de
date, instalare și întreținere de software pentru
baze de date, proiectare și dezvoltare de
programe pentru baze de date informatice,
proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, servicii de stocare
electronică pentru arhivare de baze de date,
imagini și alte date electronice, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, dezvoltare și întreținere de software
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pentru baze de date electronice, instalare,
întreținere și actualizare de software pentru baze
de date, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, proiectare și
dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare de format electronic
de CD-ROM pentru baze de date electronice,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
pentru baze de date informatice, proiectare
și dezvoltare de dicționare și baze de date
electronice pentru traduceri, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, programare
de software de calculator pentru dicționare
și baze de date electronice pentru traduceri,
furnizare de software online care nu poate fi
descărcat, pentru gestionarea bazelor de date,
leasing de software de calculator pentru citirea
bazelor de date cuprinzând cotații de preț,
creare de pagini web, proiectare de pagini
web, programare de pagini web, proiectare
de portaluri web, găzduire de portaluri web,
design de site-uri web, actualizarea paginilor
web pentru terți, întreținere de site-uri web,
proiectare de site-uri web, găzduire de pagini
web personalizate, programare de pagini web
personalizate, servicii de dezvoltare de pagini
web, servicii de proiectare 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, gestionare de pagini
web pentru terți, compilare de pagini web
pentru internet, asigurarea utilizării temporare
de aplicații web, asigurarea utilizării temporare
de software web, găzduire de pagini web pe
internet (hosting), design de pagini principale
și pagini web, proiectare de pagini web în
scopuri publicitare, găzduire de site-uri web
pentru terți, creare, proiectare și întreținere de
pagini web, crearea și întreținerea siturilor web
pentru terți, creare de pagini web pentru alte
persoane, proiectare, creare și programare de
pagini web, crearea și întreținerea de pagini web
personalizate, furnizare de spațiu pe internet
pentru webloguri, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de proiectare și
creare de pagini web, crearea și proiectarea
de pagini web pentru terți, instalare de pagini
web pe internet pentru terți, creare și furnizare
de pagini web pentru terți, servicii de creare
de pagini web de internet, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), elaborare și
întreținere de pagini web pentru terți, proiectare
și implementare de pagini web pentru terți,

găzduirea unui site web online pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare și întreținere de
site-uri web pentru terți, închiriere de spații
de stocare pentru site-uri web, găzduire de
spații de stocare pentru site-uri web, 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, proiectare și implementare de pagini
web în rețea pentru terți, creare și întreținere
de site-uri (pagini web) 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, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web
pe internet, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web, servicii
de testare a gradului de încărcare a site-urilor
web, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, creare, întreținere și
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
proiectare și actualizare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare și realizare de
pagini principale și de site-uri web, găzduire
și închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, găzduire de spații web online pentru
terți, pentru realizarea de discuții interactive,
găzduire de spații web online pentru terți,
pentru partajare de conținut online, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web pentru comerț
electronic, furnizare de informații referitoare la
studii clince prin intermediul unui site web
interactiv, furnizare de alerte privind accesul
copiilor la site-uri web și conținut online, scriere la
comandă de programe, de software și de coduri
de calculator pentru crearea de pagini web pe
internet, creare și design de indexuri de informații
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informației), codificare de
mesaje, servicii de certificare (autentificare) de
mesaje transmise prin telecomunicații, criptare,
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decriptare și autentificare de informații, mesaje
și date, servicii de autentificare (control) de
mesaje transmise prin telecomunicații, platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje.

───────

GLADIOLELOR NR. 10, PARTER,
(MILITARI RESIDENCE), JUD.
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

DOCTOR TRUST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06660
(151) 22/09/2020
(732) NIKAM RAL, SOS. CONSTANTEI,

(540)

Top Deco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.04

clase:
35.  Servicii de comerţ (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de decoraţiuni interioare, cadouri, suveniruri,
artizanat, produse textile şi ţesături, decoraţiuni
pentru pereti, tapet, mochetă, covoare, corpuri
de iluminat, profile decorative de interior şi
exterior, alte produse din domeniul decoraţiunilor
(cu excepţia transportului), prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv în mediul online şi prin
intermediul unui site web specializat, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv online pe internet, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
pentru consumatori, în legatură cu acestea,
servicii de agenţie de import export cu produse
de tipul celor sus menţionate, servicii oferite
de un lanţ de magazine şi magazine online
specializate.

NR. 41,, BL. B4G, SC. A, ET.3, 
AP. 15, JUD. CONSTANŢA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210) M 2020 06659
(151) 22/09/2020
(732) SABINA IONESCU, STR.

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR.11 IUNIE NR.51, CLADIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, ROMANIA
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42. Servicii de consultanţă în materie de
decoraţiuni şi amenajări interioare/exterioare,
servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare şi exterioare, creare şi menţinere site
web propriu, servicii de consultanţă în materie
de decoraţiuni şi amenajări interioare/exterioare,
servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare şi exterioare, creare şi menţinere site
web propriu.

───────

(210) M 2020 06661
(151) 22/09/2020
(732) STERISACO S.R.L., STR. TIBERIU

(540)

STERISACO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate şi articole sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare şi preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dezinfectanți și antiseptice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu indicatori pentru
diagnosticul medical, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de probe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
și carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie de transfer, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie impregnată
cu uleiuri folosită ca ambalaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie destinată
utilizării la fabricarea câmpurilor chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie stratificată cu ulei siliconic pentru

grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie impermeabilă (alta decât cea
utilizată în construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie cerată (alta
decât cea utilizată în construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
sintetică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie adezivă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie impermeabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie luminiscentă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pergaminată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie gumată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie cerată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pentru aparate
înregistratoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie rezistentă la acid, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi
impregnate cu cerneală pentru aparate de
multiplicat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu benzi impregnate cu cerneală
pentru mașinile de reprodus documente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu foi
impregnate cu cerneală pentru reproducerea de
imagini în industria tipăririi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
și articole sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dezinfectanți și antiseptice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
indicatori pentru diagnosticul medical, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie de probe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie și
carton, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie de transfer, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie destinată utilizării la fabricarea
câmpurilor chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie stratificată
cu ulei siliconic pentru grătare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie impermeabilă (alta decât cea utilizată în

BREDICEANU NR. 5, ETAJ 1, 
AP.5, CAM. 2, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA 13SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJ 1, BIROU1.02, CAM. 2, 
SECTOR 5, 050726,  ROMANIA
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construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie cerată (alta decât
cea utilizată în construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie sintetică,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie adezivă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
impermeabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie luminiscentă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie pergaminată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie gumată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie cerată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie pentru
aparate înregistratoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie rezistentă
la acid, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi impregnate cu cerneală pentru mașinile
de reprodus documente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu foi impregnate
cu cerneală pentru reproducerea de imagini în
industria tipăririi.

───────

(210) M 2020 06662
(151) 22/09/2020
(732) FUNDATIA CONSERVATION

(540)

Travel CARPATHIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 26.01.16;
06.01.02

(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru
închis

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

39. Însoţirea turiştilor, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
rezervarea locurilor de călătorie, transportul
turiştilor, rezervări de călătorie.
41. Servicii de divertisment, efectuarea de
excursii cu ghid, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru camping,
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
rezervări pentru cazare temporară.

───────

(540)

virus-stop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15

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

11. Centrale de tratare a aerului.
───────

CARPATHIA, 
ŞOS.CRISTIANULUI NR. 12, 
CLĂDIREADMINISTRATIVĂ, 
ET. III,CAMERA 2, 
JUDEŢUL BRAŞOV,BRAŞOV, 
ROMANIA

(210) M 2020 06663
(151) 22/09/2020
(732) ZOOM SOFT SRL, 

str. SABINELOR NR. 106, 
BLOC 115,AP. 1, SECTOR 5, 
BUCURESTI, 050854, ROMANIA
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(210) M 2020 06664
(151) 22/09/2020
(732) MIHAI MARINICA, ALE. CALLATIS

(540)

HAIRMONY SALON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 26.01.14;
26.01.19; 02.03.02

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

44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
coafură, manichiură, servicii de machiaj.

───────

(210) M 2020 06666
(151) 22/09/2020
(732) DULCE PLAI SRL, ŞOS. NICOLINA

57, BLOC 978A, AP.6, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Batonash
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical şi
preparate dietetice.
30. Amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, biscuiți crackers cu aromă
de legume, batoane de cereale și batoane

energizante, produse de cofetărie pe bază de
arahide, alimente pe bază de cacao, batoane de
nuga învelite în ciocolată.

───────

(540)

CELLBOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.13.25;
29.01.12

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

38. Telecomunicații.
───────

NR. 6, BL. A15, SC. C, AP.31, 
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA (210) M 2020 06668

(151) 22/09/2020
(732) SC ROBEST COM SRL, 

SAT CARCEA, TARLAUA 6, 
PARCELA45, JUD. DOLJ, 
COMUNACARCEA, 207206, 
DOLJ, ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  negru,  roșu  (RGB
177,22,62)
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(210) M 2020 06669
(151) 22/09/2020
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

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

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI
Gust adevărat de pui

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.03.13; 03.07.03;
03.07.24; 29.01.15

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

29. Pui, carne de pui, extracte din carne de pui,
conserve de carne de pui, carne de pui uscată,
carne de pui afumată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne de
pui conservată, carne de pui friptă, carne de pui
și produse din carne de pui, carne de pui pentru
cârnați, pastă de carne de pui, pateuri din carne
de pui, aspic de carne de pui, carne de pui uscată
sfărâmată, conserve de carne de pui, umplutură
de carne de pui pentru plăcinte, ficat de pui,

măruntaie de pui, mezeluri de pui, salam din
carne de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne
de pui, friptură, cârnați, hamburger din carne
de pui, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne de pui, frigărui din carne de pui, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne de pui, feluri de mâncare
preparate din carne de pui, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, gustări
pe bază de carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște (din
carne), salată de pui: tocană instant din carne
de pui, supă de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), ouă și produse din ouă, grăsimi
comestibile.
30. Hamburger (sandvișuri) cu carne de pui, hot
dog (sandvișuri) din carne de pui, lipii cu pui,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
de pui și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne de pui, rulouri umplute cu carne
de pui, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști din pui, sandvișuri cu carne de
pui încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne de pui, clătite umplute cu carne de
pui, empanada, enchilada (tortillas, gătită cu
specific mexican), fajitas (tortilla, fel de mâncare
mexicană), quesadilla (tortilla umplută, preparat
culinar mexican), quiche (tarte, preparat culinar
franțuzesc), toate acestea preparate cu carne
de pui, mâncăruri preambalate care constau în
special în orez, dar și cu carne de pui, pateuri
cu cârnați din pui (patiserie), pizza proaspătă,
congelată, preparată, cu carne de pui, plăcintă
cu carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui.
31. Pui vii, păsări vii, ouă pentru clocit,
fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (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 comerț în spațiu fizic și online, cu
amănuntul sau cu ridicata in legătură cu pui,
carne de pui, extracte din carne de pui, conserve
de carne de pui, carne de pui uscată, carne
de pui afumată, carne de pui proaspată, carne
de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1, 
JUD. VASLUI, VASLUI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, verde, galben,
alb, gri, negru
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carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne
de pui conservată, carne de pui friptă, carne de
pui și produse din carne de pui, carne de pui
pentru cârnați, pastă de carne de pui, pateuri
din carne de pui, aspic de carne de pui, carne
de pui uscată sfărâmată, conserve de carne de
pui, umplutură de carne de pui pentru plăcinte,
ficat de pui, măruntaie de pui, mezeluri de
pui, salam din carne de pui, aripioare de pui,
pulpe de pui, piept de pui, bucăți de carne de
pui, file din piept de pui, pipote de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, chiftele din carne de pui, friptură,
cârnați, hamburger din carne de pui, cabanoși și
crenvurști pentru hotdog din carne de pui, frigărui
din carne de pui, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne
de pui, feluri de mâncare preparate din carne de
pui, mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, gustări pe bază de carne de
pui, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne gătită, la conserve,
crochete de pui, găluște (din carne), salată de
pui, tocană instant din carne de pui, supă de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
plăcintă cu carne de pui, ouă și produse din
ouă, grăsimi comestibile, pui vii, păsări vii, ouă
pentru clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri)
cu carne de pui, hot dog (sandvișuri) din carne
de pui, lipii cu pui, produse de patiserie congelate
umplute cu carne de pui și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne de
pui, rulouri umplute cu carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști din
pui, sandvișuri cu carne de pui încălzite la grill,
burritos (mâncare mexicană) cu carne de pui,
clătite umplute cu carne de pui, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), toate acestea preparate
cu carne de pui, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne de
pui, pateuri cu cârnați din pui, pizza proaspătă,
congelată, preparată, cu carne de pui, plăcintă
cu carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de

loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare, servicii de
tăiere a animalelor, procesarea alimentelor.
43. Furnizarea de alimente si băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restaurant, snack-bar, servicii oferite de rotiseriii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
bufet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creștere a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.

───────

(210) M 2020 06670
(151) 22/09/2020
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 03.07.24; 03.07.03;
29.01.15

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

(591) Culori  revendicate:  roșu,  verde,  galben,
alb, negru
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29. Carne, peşte, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă și produse din ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
alimentare, produse din carne, extracte din
carne, conserve de carne, carne uscată, carne
afumată, carne proaspătă, carne congelată,
produse din carne congelate, produse din carne
procesată, carne deshidratată, carne tocată,
carne sărată, carne procesată, carne ambalată,
carne preparată, carne feliată, carne prăjită,
carne conservată, carne friptă, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne pentru plăcinte, ficat,
măruntaie, mezeluri, salam, bucăți de carne,
pulpe, aripi şi piept de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne,
friptură, cârnați, hamburger din carne, frigărui
din carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog
din carne, frigărui din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne, gustări pe bază de carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, carne
gătită lent la cuptor, carne gătită, la conserve,
crochete de carne, găluște (din carne), salată cu
carne, tocană instant din carne, supă, bucățele
de piept de pui pane (nuggets).
30. Hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), lipii cu pui, burritos (mâncare
mexicană), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, clătite
umplute cu carne, empanada, enchilada (tortilla,
mâncare gătită cu specific mexican), fajitas
(tortilla, fel de mâncare mexicană), quesadilla
(tortilla umplută, preparat culinar mexican),
quiche (tarte, preparat culinar franțuzesc),
frigănele, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, pateuri cu cârnați, pizza
proaspătă, pizza congelată, pizza preparată,
plăcintă cu carne, plăcinte, prânzuri la cutie
constând din orez, cu carne, pește sau legume
adăugate, rulouri umplute (produse de patiserie),
sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri încălzite la grill, plăcintă cu
carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,

animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malţ,
ouă pentru clocit, fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (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 comerț în spațiu fizic și online, cu
amănuntul sau cu ridicata în legătură cu carne,
pește, păsări de curte și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă
și produse din ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și
alte produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
produse din carne, extracte din carne, conserve
de carne, carne uscată, carne afumată, carne
proaspătă, carne congelată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, carne
uscată sfărâmată, conserve de carne, umplutură
de carne pentru plăcinte, ficat, măruntaie,
mezeluri, salam, bucăți de carne, pulpe, aripi
și piept de pui, file din piept de pui, pipote
de pui, bucăți de carne utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, chiftele din carne, friptură,
cârnați, hamburger din carne, frigărui din carne,
cabanoși și crenvurști pentru hotdog din carne,
frigărui din carne, alimente gătite constând în
totalitate, sau în cea mai mare parte din carne,
feluri de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, gustări
pe bază de carne, aperitive congelate constând
în principal din carne, carne gătită lent la cuptor,
carne gătită, la conserve, crochete de carne,
găluște (din carne), salată cu carne, tocană
instant din carne, supă, bucățele de piept de
pui pane (nuggets), plăcintă cu carne, 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, ouă pentru
clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri), hot
dog (sandvișuri), lipii cu pui, burritos (mâncare
mexicană), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, clătite
umplute cu carne, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas
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(fel de mâncare mexicană), quesadilla (preparat
culinar mexican), quiche (preparat culinar
franțuzesc), frigănele, mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și
cu carne, pește sau legume, pateuri cu
cârnați, pizza proaspătă, pizza congelată,
pizza preparată, plăcintă cu carne, plăcinte,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, rulouri umplute,
sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri încălzite la grill,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare a alimentelor,
servicii de tăiere a animalelor, procesarea
alimentelor.
43. Furnizarea de alimente şi băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restaurant, snack-bar, servicii oferite de rotiserii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
bufet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creștere a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.

───────

(210) M 2020 06671
(151) 22/09/2020
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI
GUST ADEVĂRAT DE
PUI! ABATORUL DE
PĂSĂRI CTC VASLUI

Produs al abatorului SAFIR

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.04; 05.03.13;
03.07.03; 03.07.24; 29.01.15

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

29. Pui, carne de pui, extracte din carne de pui,
conserve de carne de pui, carne de pui uscată,
carne de pui afumată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne de
pui conservată, carne de pui friptă, carne de pui
și produse din carne de pui, carne de pui pentru

(591) Culori revendicate: galben, roșu, verde,
alb, negru, portocaliu
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cârnați, pastă de carne de pui, pateuri din carne
de pui, aspic de carne de pui, carne de pui uscată
sfărâmată, conserve de carne de pui, umplutură
de carne de pui pentru plăcinte, ficat de pui,
măruntaie de pui, mezeluri de pui, salam din
carne de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne
de pui, friptură, cârnați, hamburger din carne
de pui, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne de pui, frigărui din carne de pui, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne de pui, feluri de mâncare
preparate din carne de pui, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, gustări
pe bază de carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște (din
carne), salată de pui, tocană instant din carne
de pui, supă de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), ouă și produse din ouă, grăsimi
comestibile, prânzuri la cutie cu carne de pui.
30. Hamburger (sandvișuri) cu carne de pui, hot
dog (sandvișuri) din carne de pui, lipii cu pui,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
de pui și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne de pui, rulouri umplute cu carne
de pui, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști din pui, sandvișuri cu carne de
pui încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne de pui, clătite umplute cu carne de
pui, empanada, enchilada (tortillas, mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (tortilla, fel de
mâncare mexicană), quesadilla (tortilla, umplută
preparat culinar mexican), quiche (tarte, preparat
culinar franțuzesc), toate acestea preparate
cu carne de pui, mâncăruri preambalate care
constau în special din orez, dar și cu carne de
pui, pateuri cu cârnați din pui (patiserie), pizza
proaspătă, congelată, preparată, cu carne de
pui, plăcintă cu carne de pui.
31. Pui vii, păsări vii, ouă pentru clocit,
fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (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 comerț în spațiu fizic şi online, cu
amănuntul sau cu ridicata în legătură cu pui,
carne de pui, extracte din carne de pui, conserve
de carne de pui, carne de pui uscată, carne

de pui afumată, carne de pui proaspată, carne
de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne
de pui conservată, carne de pui friptă, carne de
pui și produse din carne de pui, carne de pui
pentru cârnați, pastă de carne de pui, pateuri
din carne de pui, aspic de carne de pui, carne
de pui uscată sfărâmată, conserve de carne de
pui, umplutură de carne de pui pentru plăcinte,
ficat de pui, măruntaie de pui, mezeluri de
pui, salam din carne de pui, aripioare de pui,
pulpe de pui, piept de pui, bucăți de carne de
pui, file din piept de pui, pipote de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, chiftele din carne de pui, friptură,
cârnați, hamburger din carne de pui, cabanoși și
crenvurști pentru hotdog din carne de pui, frigărui
din carne de pui, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne
de pui, feluri de mâncare preparate din carne de
pui, mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, gustări pe bază de carne de
pui, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne gătită, la conserve,
crochete de pui, găluște (din carne), salată de
pui, tocană instant din carne de pui, supă de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
plăcintă cu carne de pui, ouă și produse din
ouă, grăsimi comestibile, pui vii, păsări vii, ouă
pentru clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri)
cu carne de pui, hot dog (sandvișuri) din carne
de pui, lipii cu pui, produse de patiserie congelate
umplute cu carne de pui și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne de
pui, rulouri umplute cu carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști din
pui, sandvișuri cu carne de pui încălzite la grill,
burritos (mâncare mexicană) cu carne de pui,
clătite umplute cu carne de pui, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), toate acestea preparate
cu carne de pui, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne de
pui, pateuri cu cârnați din pui, pizza proaspătă,
congelată, preparată, cu carne de pui, plăcintă
cu carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
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comerciale şi prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare, servicii de
tăiere a animalelor, procesarea alimentelor.
43. Furnizarea de alimente si băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restaurant, snack-bar, servicii oferite de rotiseriii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
bufet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creștere a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.

───────

(210) M 2020 06672
(151) 22/09/2020
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

(540)
Fomică ?

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

carne, umplutură de carne pentru plăcinte, ficat,
măruntaie, mezeluri, salam, bucăți de carne,
pulpe, aripi şi piept de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne,
friptură, cârnați, hamburger din carne, frigărui
din carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog
din carne, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, gustări
pe bază de carne, aperitive congelate constând
în principal din carne, carne gătită lent la cuptor,
carne gătită, la conserve, crochete de carne,
găluște (din carne), salată cu carne, tocană
înstant din carne, supă, bucățele de piept de pui
pane (nuggets).
30. Alimente semipreparate și snack-uri,
produse de brutărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri încălzite la grill,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lipii cu pui, burritos (mâncare mexicană),
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, clătite umplute cu carne,
empanada, enchilada (tortilla, mâncare gătită cu
specific mexican), fajitas (tortilla, fel de mâncare
mexicană), quesadilla (tortilla umplută, preparat
culinar mexican), quiche (tarte, preparat culinar
franțuzesc), frigănele, mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, pateuri cu cârnați (patiserie),
pizza, plăcinte, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
rulouri umplute (produse de patiserie), plăcinte
cu carne.

───────

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, ROMANIA

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

29. Carne, peşte, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă și produse din ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
alimentare, produse din carne, extracte din
carne, conserve de carne, carne uscată, carne
afumată, carne proaspată, carne congelată,
produse din carne congelate, produse din carne
procesată, carne deshidratată, carne tocată,
carne sărată, carne procesată, carne ambalată,
carne preparată, carne feliată, carne prăjită,
carne conservată, carne friptă, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

411

(210) M 2020 06673
(151) 22/09/2020
(732) MARIUS-LAURENTIU PAVEL,

(540)

mtehnic

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 26.01.01;
29.01.13

clase:
37. Lucrări de întreținere tehnică, servicii de
instalații electrice și sanitare și servicii de
mentenanță pentru acestea.

───────

(210) M 2020 06678
(151) 22/09/2020
(732) M.M.M. TRANS COMPANY SRL,

STR. EFTIMIE MURGU NR. 74-76,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310049,
ARAD, ROMANIA

(540)

MMM TRANS COMPANY

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.23;
29.01.13

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

39. Transport de mărfuri.
───────

(210) M 2020 06679
(151) 22/09/2020
(732) ROYAL ESTATES & BUILDINGS

(540)

ZESTREA

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 26.04.03; 27.05.01; 29.01.12

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.
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.

───────

SOS. VITAN BARZESTI, 
SECTOR4, BUCURESTI, 
ROMANIA
MARIANA-IUSTINA PAVEL,
BLD. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 18A, BL.18A, SC.1, ET. 2,
AP.17, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(591)    Culori revendicate: violet, bleumarin, 
turcoaz

SRL, 
STR. IOSIF VULCAN NR.5, 
AP. 17, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06680
(151) 22/09/2020
(732) WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319 E,
CLADIREA B, OB,6A, BUCURESTI,
SECTOR 6, ROMANIA

(540)

BOTTEGA HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă nemedicinale.
5. Preparate și articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și produse
sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, suplimente
alimentare de uz medical și preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă (altele decât
articolele de toaletă).
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare.

───────

(210) M 2020 06681
(151) 22/09/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 59, CAMERA 4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

DIBE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Instrumente ajutătoare pentru sex, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
articole pentru activitatea sexuală, aparate
pentru activitatea sexuală, stimulente sexuale
pentru adulți (jucării sexuale), aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, prezervative, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, echipament pentru
exerciții fizice de uz medical, dispozitive pentru
protecția auzului, dispozitive pentru mobilitate,
aparate și instrumente medicale și veterinare.

───────

(210) M 2020 06682
(151) 22/09/2020
(732) Hermes Arzneimittel GmbH,

GEORG-KALB-STRASSE 5 - 8,
PULLACH, 82049, GERMANIA

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

(540)

Cystofree

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

5. Preparate medicale, produse farmaceutice
și veterinare, preparate farmaceutice pentru
suplimente alimentare, preparate pentru
îngrijirea sănătății, preparate dietetice pentru
îngrijirea sănătății, în special cu adaos de
vitamine, preparate de vitamine, minerale
și oligoelemente și combinații ale acestora,
produse medicinale și farmaceutice, în special
preparate cu extracte din plante, inclusiv
în combinație cu alte substanțe active, în
special sub formă de ceaiuri, capsule, tablete,
granule și pulberi, preparate pentru profilaxia
și tratamentul cistitei, suplimente alimentare,
inclusiv pe bază de vitamine, minerale sau
oligoelemente sau combinații ale acestora, toate
bunurile menționate anterior inclusiv sub formă
de tablete efervescente, granule și pulberi pentru
prepararea băuturilor nealcoolice de uz medical.

───────

(210) M 2020 06683
(151) 22/09/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 59, CAMERA 4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ROFEER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Alcoolmetre, aparate pentru măsurarea
alcoolemiei, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,

audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneți,
materiale înregistrate.

───────

(210) M 2020 06685
(151) 22/09/2020
(732) DERMACODE SRL, STR.

EROILOR NR. 18 A, AP. 7, SAT
FLORESTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLORESTI, CLUJ, 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)

DermaCode Codul "secret"
al dermatocosmeticelor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

3. Aerosoli pentru împrospătarea și curăţarea
pielii, cremă cosmetică pentru albirea pielii,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, cremă
pentru faţă care nu este medicinală, creme
(nemedicinale) pentru curăţarea pielii, creme
cosmetice anti-îmbătrânire, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme pentru bronzarea
pielii, creme cosmetice pentru fortificarea
pielii, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru întreţinerea pielii de
uz cosmetic, creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, emoliente pentru piele (non-
medicamente), emulsii pentru catifelarea pielii,
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esenţe pentru îngrijirea pielii, exfoliante pentru
curăţarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
lapte de curăţare pentru îngrijirea pielii, loţiuni
nemedicinale pentru curăţarea pielii, loţiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), preparate
anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii
după expunerea la razele solare, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru catifelarea pielii, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, produse cosmetice pentru
ameliorarea calităţii pielii, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate de
soare, produse cosmetice sub formă de aerosoli
pentru îngrijirea pielii, produse de curăţare a
pielii (produse cosmetice), produse hidratante
anti-îmbătrânire, produse nemedicinale pentru
curăţarea pielii, produse pentru curăţarea pielii
(nemedicinale), produse pentru hidratarea pielii,
produse pentru îmbunătăţirea texturii pielii,
produse pentru tonifierea pielii, săruri de duş,
nu de uz medical, ser anti-îmbătrânire, şerveţele
impregnate cu loţiuni de curăţare a pielii de uz
cosmetic, spray-uri cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cu aplicare locală, spumă pentru îngrijirea
pielii, spume de curăţare a pielii, uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), uleiuri
eterice pentru îngrijirea pielii, uleiuri parfumate
pentru îngrijirea pielii, uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale).
5. Agenţi de diagnostic, de uz farmaceutic,
alcool medicinal, alifii medicinale, alimente
dietetice adaptate pentru bolnavi, alimente
dietetice de uz medical, antimicrobiene de
uz dermatologic, antioxidanţi de uz medicinal,
antiseptice, antivirale, băi medicinale, balsamuri
medicinale, bandaje adezive pentru rănile
pielii, bandaje lichide pentru rănile pielii,
bandaje pentru răni la nivelul pielii, băuturi
care restabilizează şi revigorează organismul,
de uz medical, băuturi dietetice pentru
bebeluşi de uz medical, băuturi îmbogăţite
cu vitamine de uz medical, băuturi pe bază
de plante, de uz medicinal, caşete pentru uz
medicinal, ceai medicinal, celule reconstituite
pentru tratamente clinice de îngrijire a pielii,
celule reconstituite pentru tratamente medicale
de îngrijire a pielii, compoziţii din plante
medicinale de uz medical, cremă de scutece
(medicinală), creme (medicinale) aplicate după
expunerea la soare, creme (medicinale)
pentru bebeluşi şi copii, creme de corp

(medicinale), creme de noapte (medicinale),
creme de protecţie medicinale, creme de uz
dermatologic, creme de uz medical, pentru
îngrijirea pielii, creme farmaceutice, creme
medicale terapeutice, creme medicamentoase
cu antibiotice, pentru mai multe scopuri,
creme medicinale, creme medicinale pentru
îngrijirea pielii, creme medicinale pentru piele,
creme medicinale pentru protecţia pielii, creme
pentru mâini de uz medical, creme pentru
ten (medicinale), detergenţi (detersivi) de uz
medical, dezinfectanți de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, substanţe dietetice
de uz medical, elixire pentru calmarea pielii,
extracte din plante de uz medical, extracte
din plante medicinale, extracte din plante
medicinale, folosite în scop medical, extracte
din plante şi din ierburi de uz medical, geluri
de uz dermatologic, geluri medicamentoase
de corp, ierburi medicinale, ierburi medicinale
uscate sau conservate, îndulcitori dietetici de
uz medical, infuzii dietetice de uz medical,
infuzii medicinale, înlocuitori dietetici ai zahărului
de uz medical, lichide intravenoase pentru
rehidratare, nutriţie şi administrare de produse
farmaceutice, loţiuni de piele medicinale, loţiuni
medicinale pentru mâini, loţiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), loţiuni tonice pentru
piele (medicinale), medicamente, medicamente
contra alergiilor, medicamente homeopate,
medicamente pe bază de plante, medicamente
pentru acnee, nămoluri medicinale, picături
pentru ochi medicinale, poţiuni medicinale,
preparate alimentare dietetice de uz medical,
preparate antibacteriene, preparate antifungice
dermatologice pentru unghii, preparate
antimicotice, preparate antimicrobiene,
preparate biochimice de uz medical, preparate
de toaletă medicinale, preparate de uz
medical pentru inhibarea apetitului, preparate
dermatologice, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate din
argilă medicinală, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor cauzate de bacterii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor şi afecţiunilor legate de
sistemul imunitar, preparate farmaceutice
pentru uz uman, preparate farmaceutice,
preparate farmacologice pentru îngrijirea pielii,
preparate folosite ca aditivi la alimente
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10. Dispozitive de injectare pentru produse
farmaceutice, dispozitive folosite în
dermoabraziune, dispozitive folosite în
termoterapie, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
dispozitive injectoare de uz medical, dispozitive
medicale de abraziune pentru piele, dispozitive
pentru aplicarea medicaţiei, dispozitive pentru
aplicarea preparatelor farmaceutice, dispozitive
pentru realizarea injecţiilor pentru uz

medical, instrumente medicale, măşti medicale,
membrane artificiale pentru înlocuirea pielii.
35. Servicii de achiziţie de bunuri şi servicii
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
agenţii de import-export, aprovizionare pentru
terți (servicii de achiziție de bunuri și servicii
pentru terți), asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, difuzare de anunţuri
publicitare prin reţele de comunicaţii online,
difuzare de materiale publicitare online,
distribuire de materiale publicitare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizarea de informaţii despre produse de larg
consum, şi anume cu privire la cosmetice,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale pe
internet, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile şi serviciile prestate de
terţi online pe internet, încheierea de contracte
de cumpărare şi vânzare de mărfuri, închiriere
de spaţiu publicitar online, informaţii și sfaturi
comerciale pentru consumatori, intermediere
contracte de cumpărare şi vânzare de produse
şi servicii, pentru alte persoane, intermediere
de achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri), intermediere de contracte
de cumpărare şi vânzare de produse şi servicii
pentru alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea şi
vânzarea de produse, servicii oferite de un
lanţ de magazine, licenţe de servicii şi produse
pentru terți, oferte pentru licitaţii online în
numele terţilor, organizare de expoziţii, târguri
cu scop comercial, publicitar și de promovare,
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizarea de întruniri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de prezentări în scop promoțional, prezentare
de servicii și produse, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare en-
gross şi en-detail, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata şi amănuntul, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor publicitare
de orice tip și pe orice cale, prin prospecte,
imprimate, eşantioane, prin corespondență, pe
cale radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o reţea computerizată sau prin
alte mijloace de comunicaţii, promovare on-
line de reţele informatizate şi pagini web,
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web on-line, promovarea bunurilor altora,
promovarea vânzărilor pentru terți, promovarea

pentru consum uman (medicinale), preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate medicinale pentru creşterea părului,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătăţii,
preparate medicinale pentru tratamentul bolilor
infecţioase, preparate medicinale terapeutice
pentru baie, preparate pentru curăţarea pielii,
de uz medical, preparate şi substanţe
medicinale, produse antibiotice dermatologice,
produse antiinfecţioase dermatologice, produse
antimicrobiene derivate în mod natural,
de uz dermatologic, produse dermatologice
farmaceutice, produse exfoliante pentru
ten (medicinale), produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea afecţiunilor epidermice, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor infecţioase,
produse igienice pentru medicină, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, produse
pentru îngrijirea pielii utilizate în scopuri
medicale, produse sanitare de uz medical,
pudre medicinale pentru copii, reactivi biologici
de uz medical, reactivi de uz medical,
reactivi folosiţi în teste de diagnostic de
uz medicinal, reactivi medicali de uz clinic,
reactivi pentru analiză microbiologică (de
uz medical), reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi pentru diagnosticare de
uz medical, remedii pentru medicina
umană, şampoane uscate medicinale, şampon
medicinal, săpunuri medicinale, săpunuri şi
detergenţi medicinali şi dezinfectanţi, seruri,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
spray-uri pentru gât (medicinale), substanţe
farmaceutice dermatologice, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, suplimente dietetice de uz medical,
suplimente dietetice pentru oameni, altele decât
cele de uz medical, suplimente dietetice sub
formă de praf de proteine, tonice (medicamente),
tratamente medicinale pentru scalp, uleiuri
medicinale, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecţiunilor
dermatologice , unguente medicinale, vaccinuri.
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vânzărilor prin mijloace audiovizuale, publicare
de materiale publicitare on-line, publicarea
de materiale multimedia on-line, publicitate
la produsele şi serviciile vânzătorilor on-line
prin intermediul unui ghid on-line cu funcţie
de căutare, publicitate on-line într-o reţea
computerizata, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
publicitate on-line printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin orice mijloace,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, realizare de târguri şi expoziţii
virtuale online cu scop comercial, publicitar și
de promovare, regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, servicii comerciale online
în cadrul cărora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitaţia are
loc pe internet, servicii de administrare a
afacerilor în domeniul sănătăţii, servicii de
achiziție, cumpărare şi vânzare pentru terţi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de consultanţă
comercială în domeniul medical, servicii de
desfacere, servicii de expunere comercială de
mărfuri, servicii de furnizare de informaţii online
prin intermediul unui registru comercial, servicii
de agenție de import şi export, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de procesare a
datelor on-line, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
servicii de publicitate şi marketing online, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poştă
pentru produse cosmetice, 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
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalaţii sanitare,

39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare criogenică de ţesuturi biologice
pentru implantări ulterioare, depozitare
de instrumente şi echipamente medicale,
depozitare de produse, depozitare de produse
farmaceutice, depozitare şi livrare de bunuri,
livrare şi depozitare de bunuri, servicii de
depozitare de produse, servicii de manipulare a
mărfii de import şi export, transport şi depozitare
de bunuri.

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, 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 produse cosmetice, 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 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 sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaţionale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare prin licitaţii online prin internet, servicii
on-line de colaborări de afaceri în reţea, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare, strângerea la un loc a produselor
diverse, în beneficiul terţilor, pe internet, într-un
mall de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.
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41. Coaching personal (formare), consiliere în
materie de pregătire medicală, coordonare de
conferinţe de afaceri, coordonare de cursuri de
formare profesională, coordonare de cursuri de
învăţământ la distanţă, la nivel de învăţământ
secundar, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel de învăţământ primar,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel postuniversitar, coordonare de cursuri
de învăţământ la distanţă, la nivel universitar,
coordonare de cursuri prin corespondenţă,
coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, cursuri de cosmetică,
cursuri de dezvoltare personală, cursuri de
exerciţii în grup, cursuri de formare, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
gimnastică aerobică, cursuri de instruire privind
menţinerea formei fizice, cursuri de instruire
privind sănătatea, cursuri de introspecţie şi
cunoaştere de sine (instruire), cursuri de nutriţie
(nemedicale), cursuri de pregătire în medicină,
cursuri în cadrul taberelor educative, cursuri
în tehnici de înfrumuseţare, cursuri pentru
îngrijirea corporală, cursuri prin corespondenţă,
demonstraţii în scop de instruire, desfăşurare de
seminarii de instruire, dezvoltare de programe
internaţionale de schimb de experienţă, difuzare
de materiale educative, editare de cărţi
şi recenzii, editare de publicaţii ştiinţifice,
editare de publicaţii, educaţie în domeniul
sănătăţii, elaborare de manuale educative,
elaborare de materiale educative, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferinţele
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminarele de formare profesională,
formare complementară (instruire), formare
continuă (instruire), formare în afaceri (instruire),
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
formare practică (demonstraţie), formare privind
sănătatea şi starea de bine, formare profesională
cu privire la primul ajutor, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formarea profesorilor, furnizare de cursuri
de educaţie continuă în domeniul asistenţei
medicale, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de formare continua,
furnizare de cursuri de instruire, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
colegiu, furnizare de cursuri de instruire la
nivel de liceu, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire, furnizare
de cursuri educaţionale, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, furnizare de
formare (instruire) prestată într-o reţea globală
de calculatoare, furnizare de informaţii cu privire

la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, furnizare de informaţii despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
publicaţii on-line, furnizare de seminare online de
formare, furnizarea de instruire online, instruire
în domeniul asistenţei medicale şi al nutriţiei,
instruire în domeniul medical, instruire în yoga,
instruire şi învăţământ medical, organizare de
activităţi didactice, organizare de cicluri de
conferinţe, organizare de conferinţe, organizare
de conferinţe cu scopuri educative, organizare
de conferinţe educaţionale, organizare de
conferinţe în domeniul afacerilor, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizare de
conferinţe referitoare la instruire, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare de congrese în scop de instruire,
organizare de cursuri, organizare de cursuri
de formare, organizare de cursuri de formare
cu privire la diete prin internet, organizare de
cursuri de formare online cu privire la alimentaţie,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de nutriţie, organizare de cursuri
despre controlul greutăţii corporale, organizare
de cursuri prin corespondenţă, organizare de
cursuri prin metode de învăţare la distanţă,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
organizare de sesiuni de formare online cu
privire la menţinerea condiţiei fizice, organizare
şi conducere de conferinţe educative, organizare
şi coordonare de conferinţe cu caracter
comercial şi de afaceri, organizare şi coordonare
de conferinţe cu scop educativ, organizare
şi coordonare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, organizare şi coordonare de
cursuri de zi pentru adulţi, organizare şi
coordonare de cursuri educaţionale, organizare
şi coordonare de grupuri de discuţii
educative, nu online, organizarea de conferinţe
referitoare la educaţie, organizarea de cursuri
educative destinate studenţilor, organizarea
de simpozioane medicale, organizarea şi
conducerea de conferinţe şi seminarii,
organizarea şi conducerea de conferinţe,
predare în domeniul medical, pregătire în
domeniul studierii şi folosirii plantelor în
scop medicinal sau terapeutic, publicare de
cărţi educative, publicare de cărţi instructive,
publicare de cărți și reviste, publicare de
lucrări ştiinţifice, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, publicare de
lucrări ştiinţifice, publicare de manuale, cursuri,
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materiale didactice, publicare de manuale,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale educative, publicare de publicaţii
electronice, publicare de reviste cu informaţii
ştiinţifice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de reviste
şi cărţi, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, publicare şi editare de materiale
tipărite, altele decât cele cu scop publicitar,
realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, seminarii educative, servicii de
conferinţe, servicii de editare computerizată,
servicii de educaţie în materie de nutriţie,
servicii de educaţie şi formare profesională,
servicii de educaţie şi instruire referitoare la
asistenţa medicală, servicii de formare cu
privire la acordarea primului ajutor, servicii
de formare cu privire la curăţenia în spitale,
servicii de formare de personal, servicii de
formare pentru asistente medicale, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale şi
tratamentelor aferente, servicii de învăţământ la
distanţă oferite online, servicii educative de tipul
cursurilor prin corespondenţă, servicii educative
în domeniul medicinei, servicii educative în
domeniul nutriţiei, servicii educative în materie
de yoga, servicii educative online prin baze de
date informatice, internet sau extranet, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
organizarea de expoziții științifice (cu scop
educativ), organizarea de conferințe în scopuri
științifice.

───────

(210) M 2020 06686
(151) 22/09/2020
(732) TOP LINE EUROPA SRL, BD.

REGINA MARIA NR. 14, ET.
5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNALIKE BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.12; 26.13.01

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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, Instruire, divertisment, activitați
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 06687
(151) 22/09/2020
(732) MARIUS CONSTANTIN MANIA,

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

(540)

MANIA

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

(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; 26.13.25; 24.15.01;
24.15.11

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

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

───────

(540)

DOBYNS RODS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Decalcomanii, abțibilduri (papetărie).
25. Îmbrăcăminte, respectiv: tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri cu mânecă lungă, pălării, bavete
(nu din hârtie), jachete și bluze sport.
28. Undițe pentru pescuit, instrumente de
pescuit, cârlige pentru pește, componente pentru
undițe pentru pescuit, respectiv: inele, mulinete
și suporturi pentru cârlige.

───────

(540)

Dobyns Rods

(531) Clasificare Viena:
03.09.01; 03.09.10; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Decalcomanii, abţibilduri (papetărie).
25. Îmbrăcăminte respectiv: tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri cu mânecă lungă, pălării, bavete
(nu din hârtie), jachete şi bluze sport.
28. Undiţe pentru pescuit, instrumente de
pescuit, cârlige pentru peşte, componente pentru
undiţe pentru pescuit, respectiv: inele, mulinete
şi suporturi pentru cârlige.

───────

(210) M 2020 06688
(151) 22/09/2020
(732) Dobyns Rods, Inc., 

100 CMH, SULPHUR SPRINGS, 
TEXAS,75482, TEXAS, STATELE
 UNITEALE AMERICII

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

(210) M 2020 06689
(151) 22/09/2020
(732) Dobyns Rods, Inc., 

100 CMH, SULPHUR SPRINGS,
 TEXAS,75482, TEXAS, 
STATELE UNITE  ALE AMERICII

(740)

8 

PETOSEVIC SRL, 
STR. DIONISIELUPU, NR. 54, 
ET. 2, SECTOR 1 ,BUCUREŞTI, 
01045  , ROMANIA
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(210) M 2020 06691
(151) 22/09/2020
(732) MOBSTER BURGER SRL,

(540)

THE MOB BURGER

(531) Clasificare Viena:
02.01.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast-food la
pachet, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant şi bar, rezervări pentru
restaurante şi mese, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante.

───────

(210) M 2020 06692
(151) 22/09/2020
(732) S.C. CRH CIMENT (ROMANIA)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, BUCURESTI, SECTOR 1,
ROMANIA

(540)

SOILSTAB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Material liant pentru repararea drumurilor,
materiale de construcţii, nemetalice, ciment,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea
drumurilor, materiale pentru îmbrăcarea
drumurilor.

───────

(210) M 2020 06693
(151) 22/09/2020
(732) S.C. CRH Ciment (Romania)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMCIM DURABIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Ciment, amestecuri de ciment (pentru
construcţii nemetalice), mortar pentru construcţii/
pastă de ciment, amestecuri de mortar (pentru
construcţii nemetalice), tencuieli (materiale de
construcţii), materiale de construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice.

───────

SPLAIUL INDEPENDENŢEI 
NR.273, CORP 3, ET. 3, 
SECTOR 6,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

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

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

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, 
STR.POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 06694
(151) 22/09/2020
(732) S.C. CRH Ciment (Romania)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Romcim. Contează
ce lăsăm în urmă.

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

1. Adezivi pentru utilizare în industrie, adezivi
pentru plăci cermice, grund pentru finisare şi
amorsare, preparate de grunduire.

39. Servicii de transport al produselor, servicii de
transport pe calea ferată, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), ambalarea bunurilor,
împachetarea bunurilor, livrarea bunurilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri.
42. Servicii de inginerie, estimarea devizelor
(studiul cantitativ) în construcţii, servicii de
arhitectură, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2020 06695
(151) 22/09/2020
(732) OTILIA BRĂILOIU, STR. MIHAIL

EMINESCU NR. 6, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUD. CONSTANȚA, EFORIE
SUD, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

OASIS HOME GARDENWEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.03

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

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 ridicata.

───────

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

19. Ciment, beton, agregate (nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie şi pietriş), lianţi
hidraulici rutieri pentru stabilizarea drumurilor,
material liant pentru repararea drumurilor,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea
drumurilor, filler de calcar (piatră măcinată),
asfalt, bitum şi var, produse bituminoase pentru
construcţii, materiale de construcţii (nemetalice),
piatră, piatră pentru construcţii, piatră de var
(piatră calcaroasă), tencuieli (materiale de
construcţii), parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, mortar pentru construcţii (pastă
de ciment), ciment magnezian.
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(210) M 2020 06696
(151) 22/09/2020
(732) S.C. GICA IMPORT EXPORT

ITALIA S.R.L., STR. II, NR. 5
(ZONA INDUSTRIALĂ ARAD
VEST), JUD. ARAD, ARAD,
310491, ARAD, ROMANIA

(540)

GICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Compresoare (mașini), cilindri compresori,
compresoare electrice, compresoare robotice,
compresoare rotative, compresoare axiale,
compresoare centrifugale, pistoane pentru
compresor, compresor de supraalimentare,
ventilatoare de compresie, cilindri compresori
(mașini), compresoare de gaz, compresoare
pentru frigidere, motoare pentru compresoare,
compresoare de aer, compresoare cu piston,
compresoare pentru mașini, cilindri compresori
rutieri (vehicule), compresoare de aer rotative,
condensatoare de aer (compresoare), pompe,
compresoare și suflante, compresoare folosite
pentru deșeuri, mașini de mulaj prin
compresie, cilindri compresori (piese de mașini),
compresoare de aer cu spirală, compresoare
pentru mașini de dezumidificare, compresoare
de aer pentru vehicule, compresoare pentru
uscătoare de haine, compresoare frigorifice
pentru instalațiile de răcit, compresoare
frigorifice pentru instalațiile de încălzit,
supape aspiratoare pentru compresoare de
gaz, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, supape aspiratoare pentru
compresoare de aer, compresoare pentru mașini
de spălat rufe, compresoare (compactoare)
pentru colectarea deșeurilor cu vehicule,
compresoare (compactoare) pentru colectarea
deșeurilor în containere, compresoare pentru
supraîncărcarea motoarelor cu combustie
internă, generatoare pe gaz (compresoare)

pentru ridicare subacvatică, compresoare pentru
recuperarea și reciclarea gazelor refrigerente,
compresoare pentru aparate de mișcare a
aerului, generatoare de gaz (compresoare)
pentru umflarea structurilor flexibile, generatoare
cu gaz (compresoare) pentru umflarea
structurilor rigide, compresoare sub formă
de piese de mașini și motoare, motoare
(cu excepția motoarelor pentru vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte
de mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice (pentru
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese
pentru mașini), dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, cricuri hidraulice montate
pe remorcă, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, hidraulice, mecanisme hidraulice de
acționare a supapelor, instalații hidraulice de
transport prin conducte, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, supape acționate
automat prin comandă hidraulică, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese de
mașini, acumulatoare hidraulice ca piese de
mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de
lucru (hidraulice), dispozitive hidraulice de
acționare a porților, expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), foarfeci hidraulice
(pentru urgențe și salvare), dispozitive de
control al procesului industrial (hidraulice), troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, chei
hidraulice folosite în instalațiile de foraj, clești
hidraulici (piese de mașini de construcții),
instrumente pentru comanda și controlul

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, 
ROMANIA
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procesului (hidraulice), mașini de ambutisat
folosite la asamblarea furtunurilor hidraulice,
furtunuri (nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la mașini, mașini de ambutisat folosite
la pregătirea furtunurilor hidraulice, unități de
comandă și control al procesului (hidraulice),
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în mașini, cupe folosite împreună
cu mașinile de ridicare hidraulice, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, furtunuri (nemetalice) folosite la
sistemele hidraulice ale mașinilor, transmisii
hidraulice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, extensii hidraulice pentru berbeci
(pentru urgențe și salvare), motoare hidraulice
rotative (altele decât cele pentru vehicule
terestre), cutii de viteze pentru transmisii
hidraulice (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), tambure de înfășurat furtunuri,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea
asamblărilor de furtunuri, pompe pentru fluide,
instalații de pompare de fluide, supape
pentru reglarea fluxului de fluide (mecanice),
mașini pentru etanșarea recipientelor pentru
ambalare, fitinguri pentru pulverizatoare (piese
pentru mașini), transportoare pneumatice,
șurubelnițe, pneumatice, cricuri pneumatice,
ciocane pneumatice, pompe pneumatice,
chei pneumatice, burghie pneumatice, unelte
pneumatice, capsatoare pneumatice, unelte
pneumatice (mașini), scule pneumatice
portabile, unelte industriale pneumatice, burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
aparate cu acționare pneumatică, controlere de
proces (pneumatice), cuplaje pentru aparate
pneumatice, scule de mână pneumatice, arcuri
pneumatice pentru utilaje, prese cu acționare
pneumatică, pompe pneumatice de gresare,
elevatoare mecanice și pneumatice, chei
cu clichet pneumatice, pistoale pneumatice
pentru cuie, supape cu acționare pneumatică,
mecanisme de ridicare pneumatice (mașini),
cricuri pneumatice pentru ridicare (mașini),
dispozitive pneumatice pentru înșurubarea
piulițelor, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, instalații pneumatice de transport prin
conducte, mecanisme pneumatice de acționare
a supapelor, dispozitive de comandă pneumatice
pentru motoare, dispozitive pneumatice de
acționare pentru controlarea valvelor, pompe
pneumatice pentru alimentarea cu gaze
lichefiate, instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), cilindri
pneumatici cu cablu (piese pentru mașini),
dispozitive de control al procesului industrial
(pneumatice), unități de comandă și control al

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini

procesului (pneumatice), robineți de descărcare
(componente ale mașinilor, motoarelor), robineți
ca piese de mașini, mecanisme cu clichet
pentru robinete (mașini), robinete sub formă
de unelte cu acționare mecanică, robineți
de descărcare (piese de maşini), foarfece
pneumatice, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, pneumatice, aparate pentru controlul
sistemului (pneumatice), dispozitive pentru
deschiderea ferestrelor, pneumatice, extractoare
pneumatice pentru ulei uzat, dispozitive
pneumatice de închidere a ușilor, injectoare
pneumatice de combustibil pentru motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, supape acționate automat prin comandă
pneumatică, dispozitive pneumatice pentru
deschiderea și închiderea ușilor (organe de
mașini), supape automate de control al admisiei
pentru compresoare pneumatice cu piston,
filtre-presă, filtre cu tambur (componente ale
mașinilor), filtre de ulei (componente ale
mașinilor), filtre de combustibil (componente ale
mașinilor), filtre de aer pentru scopuri mecanice
(componente ale mașinilor), filtre cu flux
reversibil (piese pentru mașini), valve de control
pentru pompe, valve fluture metalice sub formă
de piese de mașini, regulatoare pentru motoare,
regulatoare de motor pentru maşini, regulatoare
de presiune pentru instalații de lubrifiere,
regulatoare de presiune (componente de
mașini), regulatoare folosite la mașinile de sudat,
supape regulatoare de presiune care constituie
componente de mașini, regulatoare de viteză
(mecanice) folosite la mașini și motoare, supape
regulatoare de presiune sub formă de piese de
mașini, regulatoare de amestec de carburant
și aer ca piese de motoare cu ardere internă,
instalații de ridicare, instalații de pompare,
instalații de condensare, instalații pentru turnare
continuă, instalații de transport pneumatic,
instalații de foraj petrolier, instalații de conveiere
automate, instalații generatoare de energie,
instalații pentru drenarea subsolului, instalații
separatoare pentru ulei, instalații electrice de
curățare (lustruire), pompe pentru instalații de
încălzire, lanțuri de distribuție, transportoare
hidraulice,  transportoare  pneumatice,
transportoare suspendate, transportoare
oscilante, transportoare (mașini), transportoare
(conveiere), încărcătoare (transportoare),
benzi transportoare, mașini transportoare,
transportoare industriale, transportoare
magnetice, lanțuri transportoare, roboți de
transport.
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extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal,
furtunuri hidraulice din plastic, garnituri de
etanșare hidraulice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc
de uz agricol, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, furtunuri întărite cu fibre de
sticlă, furtunuri flexibile realizate din materiale
polimerice, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de

etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
garnituri de etanșare de grafit pentru îmbinări,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, inele de etanșare nemetalice pentru axe
radiale, articole confecționate din cauciuc sintetic
pentru etanșare, fitinguri nemetalice pentru
țevi, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, prezentare
de bunuri și servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
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servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, 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, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea prin
cablu sau prin alte mijloace de transfer de
date, servicii publicitare pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii de
programe de loializare, servicii de comandă
cu ridicata, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 7 si 17 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
37. Închiriere de compresoare de aer, închirieri
de compresoare de aer, reparare și întreținere
de compresoare, închirieri de compresoare
de gaz sau de aer, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, instalare de
echipamente hidraulice, servicii de construcții
hidraulice, recondiționarea ambreiajelor pentru
camioane hidraulice, recondiționarea frânelor
pentru camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere
de capsatoare pneumatice, întreținerea de
unelte manuale pneumatice, recondiționarea
frânelor pentru camioane pneumatice, instalare
de sisteme pneumatice pentru manipularea
materialelor în vrac, reparare de filtre de aer,
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, reparare de filtre pentru aerul
de admisie pentru utilaje, reparare de filtre
de aer și de piese pentru acestea, servicii
de instalații frigorifice, servicii de instalație
de bucătărie, renovarea instalației electrice,
deparazitarea instalațiilor electrice, servicii de
instalații de încălzire centrală, construcție de

instalații publice, servicii de instalații electrice,
lucrări de instalații sanitare, instalare de instalații
geotermice, servicii de instalații de sisteme
hidroenergetice, reparare de instalații sanitare,
izolarea instalațiilor de conducte, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, instalare de instalații
pentru băi.

───────

(540)

Bormasina Magica
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării,
jucării inteligente, jucării de construcții din mai
multe părți, jocuri, jocuri de construcție.

───────

(210) M 2020 06700
(151) 23/09/2020
(732) S.C. AREA GLAM EVENTS S.R.L,,

(540)

HOTEL TROTUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06698
(151) 23/09/2020
(732) S.C. EDU CLASS S.R.L., 

BD UNIRII 9, BL 2A, SC B, 
SPATIUCOMERCIAL, 
BUCURESTI,040102, 
ROMANIA

STR. DOAMNA GHICA NR. 1, 
BL.1, SC. 4, ET. 7, AP. 151, 
SECTOR2, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06703
(151) 23/09/2020
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

(540)

Made by Mountains

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01

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).
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 06704
(151) 23/09/2020
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

(540)

Made by Nature

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01

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).
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.

───────

BUILDINGS S.R.L., 
STR. IOSIFVULCAN, NR. 5, 
AP. 17, JUD.BIHOR, ORADEA, 
410438, BIHOR,  ROMANIA

BUILDINGS S.R.L., 
STR. IOSIFVULCAN, NR. 5, 
AP. 17, JUD.BIHOR, ORADEA, 
410438, BIHOR, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: Albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

aRoma adevărata
energie a fructelor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 05.07.23; 05.03.14

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(540)

GOLDLION COFFEE SINCE
2020 Gabriel Pahomi

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.15; 03.01.01; 26.02.01

clase:
43. Servicii oferite de baruri, baruri de cocteiluri,
ceainării, fast-fooduri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, furnizare
de alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente şi băuturi în gogoșării, localuri
tip snack-bar, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
şi a băuturilor, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, prepararea
alimentelor, prepararea mâncării, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de bufet,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de gătit, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncăruri şi băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant şi
bar, servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,

(210) M 2020 06706
(151) 23/09/2020
(732) DELICON PRODIMPEX, 

STR 9 MAI NR 4, 
JUD. SUCEAVA,FALTICENI, 
SUCEAVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, 
STR.  L.PATRASCANU 2, 
JUD. BACĂU,BACAU, BACĂU, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 06707
(151) 23/09/2020
(732) GOLDLION COFFEE SRL, 

STR..VASILE BUMBAC, NR.12, 
ET.1, AP.3, JUD. SUCEAVA, 
RADAUŢI,  725400, SUCEAVA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor şi a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii de
barmani, servire de alimente şi băuturi, servire
de alimente şi băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente şi băuturi în gogoşării, servire
de alimente şi băuturi în internet-cafe, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
snack-baruri, servicii de baruri care servesc
bere, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2020 06708
(151) 23/09/2020
(732) TAV IT MOBILE SERVICE SRL,

(540)

Măcelăria La Tomiţă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.11; 11.01.10

(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,
anşoa, nu viu, măduvă de animale alimentară,
bacon (slănină), caltaboş cu sânge / cârnaţi
cu sânge, ulei de oase, comestibil, bulgogi,
caviar, mezeluri, scoici, nu vii, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), raci, nu vii, crochete,
crustacee, nu vii, falafel, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri de peşte,
peşte, nu viu, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, produse alimentare pe bază de peşte,
carne uscată prin îngheţare/carne liofilizată,
vânat, nu viu, şuncă, heringi, nu vii, crevurşti
pentru hot dog, untură, ficat, pate de ficat/pastă
de ficat, carne, piftie din carne, extracte din

carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, stridii, nu vii, porc, nu viu, păsări de
curte, nu vii, creveţi, nu vii, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, burtă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comerţ online şi
offline cu produse din clasa 29, după cum
urmează: 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,
anşoa, nu viu, măduvă de animale alimentară,
bacon (slănină), caltaboş cu sânge/cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, bulgogi, caviar,
mezeluri, scoici, nu vii, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), raci, nu vii, crochete,
crustacee, nu vii, falafel, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri de peşte,
peşte, nu viu, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, produse alimentare pe bază de peşte,
carne uscată prin îngheţare/carne liofilizată,
vânat, nu viu, şuncă, heringi, nu vii, crevurşti
pentru hot dog, untură, ficat, pate de ficat/pastă
de ficat, carne, piftie din carne, extracte din
carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, stridii, nu vii, porc nu viu, păsări de
curte, nu vii, creveţi, nu vii, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, burtă.

───────

STR. CALUGARENI, NR. 24, 
JUD.  VRANCEA, ODOBESTI, 
VRANCEA,  ROMANIA
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(540)

Assista

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.15.11; 26.01.12

(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, loţiuni
după ras, odorizante, odorizant difuzor, ulei de
migdale, săpun de migdale, ulei de migdale
pentru scopuri cosmetice, preparate aloe vera
pentru scopuri cosmetice, pietre de alaun
(astringente), săpun antiperspirant, astringente
pentru scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, coloranţi pentru
barbă, măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizaţi
în scopuri cosmetice, calupuri de săpun de
toaletă/calupuri de săpun, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate pentru îndepărtarea
culorii, truse cosmetice, creioane cosmetice,

creme cosmetice, coloranţi cosmetici, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetice, abţibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, şampoane uscate, apă de
colonie, esenţe eterice, produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
creioane pentru sprâncene, apă micelară,
vopsea de corp din latex lichid de uz
cosmetic, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, grăsimi pentru
scopuri cosmetice, nuanţatoare de păr/coloranţi
pentru păr, preparate pentru ondularea părului/
preparate de ondulare pentru păr, fixative
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxide de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, ulei de iasomie, apă de
javel/hipoclorit de potasiu, preparate pentru
îndepărtarea lacului, apă de lavandă, ulei de
lavandă, cenuşă vulcanică pentru curăţare,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
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, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, soluţii
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
potpuriuri (arome), piatră ponce, scoarţă de
quillaia pentru spălat, ulei de trandafir, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriei, lemn parfumat,
apă parfumată, şampoane, pietre pentru ras
(astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, pietre pentru netezire, săpun,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun pentru
perspiraţia piciorului, preparate pentru protecţia
solară, benzi pentru albirea dinţilor, serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, soluţii
vaginale pentru igiena personală sau cu rol de
dezinfectant.

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(HEX #00AFEF), albastru închis (HEX
#3E4095), alb (HEX #FEFEFE)

(210) M 2020 06709
(151) 23/09/2020
(732) FILDAS TRADING SRL,

STR. BANAT NR. 2, 
JUD. ARGEŞ, PITESTI, 
ARGEȘ, ROMANIA
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(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.

───────

(540)

ISARAN GREEN RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11;
05.01.01

clase:
35. Vânzare prin licitaţie de bunuri imobiliare,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
servicii de intermediere 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,
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,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, servicii de lichidare a

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

(210) M 2020 06710
(151) 23/09/2020
(732) FILIP-IVAN MIHAI, 

SAT HORODNIC DE JOS 
NR. 456, JUD.SUCEAVA, 
COMUNA HORODNICDE JOS, 
SUCEAVA, ROMANIA

(210) M 2020 06711
(151) 23/09/2020
(732) S.C. ISARAN GREEN S.R.L.,

STR. 13 DECEMBRIE NR.129, 
SC. C, ET. PARTER, AP. 2, 
JUD. BRASOV,BRASOV, 500167, 
ROMANIA

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

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU 
NR.8E, BL. 9, AP. P03, CASUTA 
POSTALA640, JUD. BRASOV, 
BRASOV, 500167,BRAȘOV, 
ROMANIA
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afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, administrare de clădiri
cu locuinţe, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidenţiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de clădiri, imobiliare (managementul
proprietăţilor), afaceri imobiliare, servicii de
agenţii imobiliare pentru vânzarea şi închirierea
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de vânzare cu
amănuntul, servicii de agenţie imobiliară pentru
vânzarea de proprietăţi imobiliare pe bază de
comision, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăţi, servicii de listare de proprietăţi
imobiliare pentru închirierea de case şi pentru
închirierea de apartamente, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, asigurare de proprietăţi imobiliare,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, servicii de brokeri de amanet,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, activităţi de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar.
37. Servicii de construcţii civile, construcţii
de clădiri rezidenţiale, construcţii de clădiri
comerciale, construcţii şi reparaţii de clădiri,
supravegherea construcţiei de clădiri, servici de
construcţii referitoare la clădiri pentru locuinţe,
construcţii de terase, servicii de construcţii
metalice, servicii de construcţii nemetalice,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
construcţii şi reparare de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere, servicii
de tâmplărie, curăţarea clădirilor (interior),
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, închirierea
maşinilor de uscat veselă, instalare de
utilități pe șantiere de consutrucții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de menaj
(servicii de curatenie), dezinfectare, închirierea

pompelor de drenaj, forarea de puţuri,
forajul sondelor de petrol sau de gaze,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor/instalarea
şi repararea ascensoarelor, închirierea
excavatoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea
uşilor şi ferestrelor, servicii de suprimare a
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, construcţia de
diguri portuare, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuiri, lucrări de instalaţie de apă
şi canal, repararea liniilor electrice, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţii
subacvatice, reparaţii subacvatice, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), construcţia şi repararea
depozitelor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de cazare hotelieră, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
pensiuni pentru animale, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de creşă (crèche),
închirierea dozatoarelor de apă potabilă, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
de locuinţe pentru cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba.

───────
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(210) M 2020 06712
(151) 23/09/2020
(732) S.C. EMANUEL ONLINE MAG

(540)

PEDAVO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.16; 16.01.01

clase:
3. Produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), machiaj pentru piele, produse pentru
machiaj, seturi de machiaj, palete cu farduri de
ochi, palete de luciu de buze.
6. Suporturi metalice, unelte metalice pentru
construcții, furtunuri metalice de uz agricol, plase
metalice împotriva insectelor, pentru uși, plase
metalice împotriva insectelor, pentru ferestre,
plase din metal împotriva insectelor pentru
ferestre.
7. Turbine eoliene, generatoare electrice
eoliene, generatoare pentru turbine eoliene,
răzătoare electrice, răzătoare pentru legume,
răzătoare pentru uz caznic, roboți de bucătărie,
roboți electrici de bucătărie, aparate de tuns
vite (mașini), mașini de călcat, mașini de
călcat electrice, mașini de călcat și prese de
rufe, râșnițe de cafea electrice, storcătoare
de fructe electrice, aparate storcătoare de
fructe electrice, storcătoare electrice pentru
fructe, pompe de apă, pompe electrice
de apă, motocoase electrice, bormașini cu

suport, bormașini robotizate electrice de mână,
fierăstrău mecanic (mașini), mașini robotice cu
fierăstrău, pistoale de lipit electrice, pistoale
de lipit la cald electrice, roboți de bucătărie,
roboți electrici de bucătărie, mașini de tăiat
pastele făinoase, mașini de laminat la cald,
mașini de tăiat hârtie pentru tipografii, mașini
de călcat electrice, mașini robotice cu fierăstrău,
lame de fierăstrău pentru mașini (componente
ale maşinilor), motocoase electrice, greble
de gazon (mașini), greble pentru mașini
de greblare, cultivatoare (mașini), cultivatoare
electrice, cultivatoare cu motor, cultivatoare
(unelte electrice pentru gazon și grădină),
șurubelnițe electrice, ferăstrău circular, ferăstraie
circulare (pentru prelucrarea lemnului), polizoare
(mașini), polizoare unghiulare, polizoare ca
unelte de mână acționate electric, mori
(mașini), mori și mașini de râșnit, batoze
(maşini), discuri de lustruire folosite cu
șlefuitoare electrice pentru pardoseli, pistol de
vopsit pentru aplicarea vopselei, compresoare
(mașini), pompe, compresoare și suflante,
coase electrice pentru grădină, condensatoare
frigorifice, condensatoare de aer, condensatoare
de ventilatoare axiale, condensatoare de
aer (compresoare), condensatoare răcite cu
aer, condensatoare cu ventilator centrifugal,
condensatoare de vapori (organe de mașini),
condensatoare (piese de aprindere pentru
motoare cu combustie internă), rulmenți cu bile,
rulmenți cu ace, rulmenți pentru mașini, rulmenți
pentru motoare, rulmenți cu role pentru mașini,
cutii de rulmenți (piese pentru mașini), rulmenți și
bucșe (piese de mașini), fiare de calcat (maşini),
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate electrice de uz
casnic pentru ambalarea alimentelor in vid,
maşini de sigilat la cald, prese de călcat.
8. Raclete acționate manual pentru
îndepărtarea gheții de pe geamurile de vehicule,
raclete de curățat sticlă (scule manuale), raclete,
foarfece, foarfece multifuncționale, foarfece de
tuns, truse de bărbierit, brice (de bărbierit),
aparate de bărbierit cu vibrații, linguri, cuțite,
furculițe și linguri, aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, greble,
greble (unelte manuale), vaporizatoare pentru
insecticide (unelte manuale), vaporizatoare
acționate manual, de uz industrial sau
comercial, clești, clești (unelte manuale), clești
(scule manuale), unelte manuale de grădinărit,
șurubelnițe, șurubelnițe neelectrice, mistrii de
tencuit, mistrii, mistrii pentru îmbinări, mașini
electrice de tuns, mașini de ras electrice,
ondulatoare electrice de păr, plăci electrice de
întins părul, mașini de tuns electrice, raclete

S.R.L., STR. ANCU MIRON 
NR.508, COM. PETRACHIOAIA, 
JUD.ILFOV, SAT PETRACHIOAIA, 
ILFOV, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: negru, roşu, 
             albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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acționate manual pentru îndepărtarea gheții de
pe geamurile de vehicule, raclete de curățat
sticlă (scule manuale), raclete, foarfece, foarfece
multifuncționale, foarfece de tuns, truse de
bărbierit, brice (de bărbierit), aparate de bărbierit
cu vibrații.
9. Căști, căști stereo, căști auriculare, căști
audio, căști antifonice, căști de protecție, căști
pentru sport, căști pentru motocicliști, căști
pentru telefoane, căști pentru muzică, căști in-
ear, căști pentru șoferi, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști cu microfon
pentru comunicații, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști pentru comunicare la distanță,
căști fără fir pentru telefoane inteligente, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști audio
pentru aparate de transmitere a sunetelor,
cabluri telefonice, cabluri telefonice electrice,
cabluri de extensie pentru telefon, capete pentru
cablu de telefon, cabluri de conectare pentru
telefon, comutatoare telefonice, transmițătoare
telefonice, prize pentru telefon, prize de
telefon, port telefon mobil, modemuri pentru
telefon, fire de telefon, cartele telefonice
codificate, fire telefonice magnetice, curele
pentru telefonul mobil, comutatoare digitale
de telefonie, cutii ramificație cabluri telefonice,
aparate telefonice fără fir, aparate de înregistrare
pentru telefon, echipamente de telefonie
prin calculator, software pentru telefonie prin
calculator, programe informatice pe telefonul
mobil, suporturi de microreceptoare telefonice
pentru autovehicule, aparate telefonice cu ecran
și tastatură, unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea
unui telefon mobil în modul hands-free, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, huse pentru
telefoane, huse pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
huse de tip flip pentru telefoane mobile,
huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile, cabluri pentru transmisia
de date, adaptoare electrice, adaptoare
audio, adaptoare USB, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare de baterii, adaptoare de
curent, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru cabluri, cabluri adaptoare pentru
căști, adaptoare pentru accesul la rețele
fără fir, baterii, baterii reîncărcabile, baterii
externe, cabluri pentru baterii, baterii pentru
telefoane, blocuri de alimentare (baterii), baterii
reîncărcabile acționate solar, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare

de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
USB, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de rețele de alimentare,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
huse pentru telefoane (special adaptate),
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
alimentatoare pentru acumulatoare, carcase
de acumulatoare, acumulatoare electrice
pentru vehicule, aparate pentru încărcarea
acumulatoarelor electrice, carcase pentru
aparate electrice, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
carcase rezistente la apă pentru camere
video, piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, piese și accesorii pentru
aparatură audio, telefoane, telefoane celulare,
telefoane mobile, telefoane portabile, telefoane
inteligente, telefoane fără fir, conectoare pentru
telefoane, telefoane celulare digitale, telefoane
cu internet, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
fete pentru telefoane celulare, programe pentru
telefoane inteligente, tastaturi pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane
mobile, cutii adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
aplicații software pentru telefoane mobile,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ochelari, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
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protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
de baterii pentru laptop-uri, redresoare,
redresoare electrice, redresoare manuale,
redresoare pentru alternator, redresoare de
curent electric, redresoare pentru baterii solare,
invertoare fotovoltaice, invertoare (electricitate),
invertoare CC/CA, invertoare de frecvență
(electronice), invertoare pentru alimentarea cu
energie, modulatoare, modulatoare de iluminare,
modulatoare de codificare, modulatoare de
lumină, modulatoare de frecvență, modulatoare
de radio-frecvență, sisteme de supraveghere
video, dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
camere video portabile, camere video digitale,
camere video de supraveghere, suporturi
pentru camere video, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere
video pentru vehicule, camere video cu
funcționalități multiple, camere video activate
de mișcare, camere video adaptate în scop
de supraveghere, senzori de parcare pentru
vehicule, senzori de mișcare pentru becuri
de siguranță, boxe pentru automobile, boxe,
boxe stereo, suporturi pentru boxe, boxe fara
fir, sisteme audio-vizuale, sisteme electronice
de distribuire de semnale audio/video, sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
boxe portabile, boxe de calculator, cabluri
pentru boxe, boxe pentru conferințe video,
microfoane, microfoane binaurale, suporturi
pentru microfoane, brațe telescopice pentru
microfoane, aparate de mixaj pentru microfoane,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
microfoane (pentru aparate de telecomunicație),
divizoare electronice de semnal pentru
microfoane, camere video pentru conferință,
suporturi biped pentru camere video, camere
video portabile cu dispozitiv încorporat pentru
înregistrare de videocasete, circuite de
interfață pentru camerele video, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere,
becuri de avertizare în trafic, becuri indicatoare
pentru aparate de telecomunicații, proiectoare,
proiectoare audio, proiectoare LCD, proiectoare
digitale, proiectoare multimedia, proiectoare
portabile, proiectoare holografice, proiectoare
de imagini, proiectoare cu focalizare automată,
proiectoare cu focusare automată, proiectoare
LCD (cu ecrane cu cristale lichide), panouri

solare, sisteme de panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, controlere pentru invertoare,
senzori de vibrație pentru instalare în carcase de
centrale eoliene, huse pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
huse pentru calculatoare de tip laptop, camere
web, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, mouse-uri scaner, mouse-uri pentru
computer, mouse-uri de calculator, mouse
(periferice de calculator), mouse-uri de calculator
fără fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri
de calculator, dispozitive de indicare electrice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive de
indicare electronice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), taste pentru tastatură de calculator,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi de
calculator, tastaturi pentru tablete, tastaturi
de calculatoare, tastaturi fără fir, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, huse
pentru tastaturi de calculator, tastaturi pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
suporturi de perete adaptate pentru ecrane de
televizor, suporturi de date, suporturi pentru
televizoare, suporturi de date electronice, cabluri
de telecomunicații, emițătoare de televiziune
prin cablu, cabluri pentru transmiterea și
recepția semnalelor de televiziune prin cablu,
cabluri de transmisie pentru antenă, cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, brățări
inteligente, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, receptoare
pentru amplificarea sunetului, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz casnic, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz științific,
ceasuri de mână care comunică date la
alte dispozitive electronice, ceasuri inteligente,
lanterne optice, aparate de fotografiat, aparate
fotografice, aparate foto digitale compacte,
aparate video, aparate pentru comunicații video,
aparatură de amplificare video, aparate de
înregistrare video pentru vehicule, suporturi
magnetice de înregistrare, trepiede pentru
aparate fotografice, suporturi pentru aparate
de fotografiat, suporturi cu trei picioare
pentru aparate fotografice, suporturi cu trei
picioare pentru aparate de fotografiat, carduri
de memorie, carcase carduri de memorie,
carduri de memorie USB, carduri de memorie
pentru aparate foto, genți pentru aparate de
fotografiat, genți adaptate pentru transportarea
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aparatelor fotografice, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate de fotografiat, huse speciale
pentru aparate și echipamente fotografice, huse
de videocamere, acumulatori secundari cu litiu,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
aparate de mixaj pentru microfoane, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
module de memorie, dispozitive cu memorie,
discuri cu memorie, dispozitive de memorie,
plăci de memorie, carduri de memorie, circuite
electronice de memorie, unități de memorie
electronice, componente hardware cu memorie,
dispozitive de memorie pentru computere,
dispozitive cu memorie pentru stocare, buffer
(memorie intermediară) de calculator, dispozitive
de memorie flash portabile, module de extensie
a memoriei, hard discuri pentru calculatoare
fără conținut, unități de stocare (SSD), carcase
de calculator, stickuri de memorie, memorii
USB (neînregistrate), carduri pentru porturi USB,
carduri de memorie USB, memorii USB, carduri
de memorie flash, carduri de memorie pentru
aparate foto, carduri de memorie cu circuit
integrat, carduri de memorie pentru aparate de
jocuri video, carduri de memorie secure digital
(SD), carduri de memorie flash preînregistrate,
brățări de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, brățări inteligente, aparate
de amplificare stereo, aparatură de amplificare
video, receptoare pentru amplificarea sunetului,
zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
microfoane, măști de sudură, măști de protecție
pentru sudură, senzori, senzori electronici,
diode, diode electrice, termostate electrice,
termometre, nu cele pentru scopuri medicale,
siguranțe, siguranțe electrice, tranzistori,
dispozitive de navigație GPS, software pentru
sisteme de navigație GPS, transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
aparate de sistem de poziționare globală (GPS),
instrumente de navigație, software de navigație,
echipament de navigație, busole, instrumente
de navigație electrice, aparate electronice
de navigație, aparate și instrumente de
navigație, cântare electrice, cântare electronice,
cântare de baie, cântare de bucătărie, cântare
pentru bebeluși, cântare de uz medical,
multimetre, aparate de măsurat curentul,
condensatoare ceramice, condensatoare optice,
condensatoare fixe, condensatoare electrice,
condensatoare variabile, condensatoare
sincrone, condensatoare reglabile,
condensatoare ceramice monolitice,
condensatoare de cuplare, condensatoare
cu vid, condensatoare de înaltă tensiune,

condensatoare electrice cu dublu strat,
condensatoare electrice (pentru aparate de
telecomunicații), cabluri prelungitoare, baterii
solare, baterii reîncărcabile acționate solar,
prelungitoare cu prize multiple, stabilizatoare de
tensiune, stabilizatoare de frecvență.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
acționate electric, aparate electrice pentru
masaje estetice, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate terapeutice cu
dispozitive de masaj, aparate de masaj de uz
personal, aparate de masaj (de uz medical),
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice pentru masaje estetice, de uz
casnic, brățări de uz medical brățări magnetice
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru măsurarea presiunii
arteriale, aparate pentru măsurarea tensiunii
arteriale, dispozitive pentru măsurarea pulsului
(aparate medicale), centuri medicale, aparate
pentru aerosoli de uz medical, aparate pentru
masaje estetice, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj de uz personal,
aparate de masaj (de uz medical), brățări de
uz medical, centuri medicale, centuri pentru uz
ortopedic, benzi de alergare pentru uz medical
folosite pentru exercițiile fizioterapeutice, benzi
de kinesiologie, benzi galvanice de uz medical,
aparate cu ultrasunete pentru uz veterinar.
11.  Becuri cu led pentru automobile, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, becuri
cu led, becuri de far, becuri cu halogen,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție pentru
vehicule, aeroterme, aeroterme electrice (de uz
casnic), becuri fluorescente, becuri de iluminat,
becuri de lămpi, becuri de lanternă, becuri
pentru proiectoare, becuri de format mic, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri pentru
indicatoare de direcție, becuri electrice pentru
lămpi posterioare, becuri pentru panoul de
bord, proiectoare auto, proiectoare de iluminat,
proiectoare de lumină, proiectoare de lumini
laser, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
ventilatoare eoliene, lămpi solare, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
aparate de purificare a aerului, uscătoare de
aer, uscătoare de păr, uscătoare fixe de păr,
uscătoare de păr portabile, lanterne electrice,
lanterne solare, lanterne reîncărcabile, lanterne
pentru iluminat, lanterne cu leduri, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, dispozitive de
iluminat, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
aparate electrice pentru sandvișuri, aparate
pentru prepararea clătitelor, aparate de cafea,
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aparate de aer condiționat portabile, aparate
de degivrare pentru vehicule, aplice (corpuri
electrice de iluminat), aparate electrice de gătit,
aparate de gătit cu grătare, aparate și instalații
de gătit, aparate de gătit cu abur, aparate de
gătit cu gaz, aparate de gătit pentru bucătărie,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate electrice de gătit de uz casnic, caserole
electrice, plite electrice, plite electrice (de uz
casnic), aparate de făcut înghețată, picurător
pentru robinete de apă, condensatoare de
răcire, aparate de gatit multifuncţionale, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, condensatoare de gaz (altele decât
cele care sunt organe de mașini), mașini pentru
prepararea vatei de zahăr, aparate de făcut
floricele de porumb, maşini de făcut îngheţată,
lanterne solare, instalații automate de irigare,
duze de pulverizare pentru irigare, aparate de
irigare de uz horticol, instalații automate de
irigare folosite în agricultură, instalații automate
de irigare folosite la grădinărit, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă.

14. Ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de mână cu aparate GPS.
15. Instrumente muzicale, instrumente muzicale
electronice, instrumente muzicale mecanice,
tastaturi electronice (instrumente muzicale),
tastaturi electrice (instrumente muzicale),
chitare, tuburi de orgă, flaute, flaute (instrumente
muzicale), orgi, orgi electronice, orgi
(instrumente muzicale), xilofoane, acordeoane,
muzicuţe.

16. Şabloane pentru unghii, organizatoare
de birou, capsatoare, capsatoare (papetărie),
capsatoare pentru birou, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit),
mașini de tăiat hârtie, role pentru zugrăvit
(trafalete), organizatoare personale, suporturi
pentru fotografii, mape.
17. Furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
adaptate pentru irigație, furtunuri de apă din
plastic, furtunuri flexibile din materiale plastice,
furtunuri de apă din cauciuc, tuburi din cauciuc
siliconic termocontractabili, spumă de silicon
folosită ca izolație termică, materiale de etanșare
din cauciuc siliconic, compuși de cauciuc
siliconic pentru izolarea îmbinărilor, folii de
protecție împotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, folii de plastic nuanțate folosite pe
geamuri de vehicule, simeringuri, simeringuri
(etanșare), simeringuri nemetalice, simeringuri
de ulei pentru vehicule.
18. Zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale de companie,
care conțin informații medicale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru animale,
ghiozdane, ghiozdane școlare, poșete, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, portofele
din piele, materiale din piele, genți din piele,
șireturi din piele, șnururi din piele, poșete din
piele, portmonee de piele, valize de piele, genți
din imitaţie de piele, serviete din imitație de piele,
poșete din imitație de piele, curele din piele, port-
carduri din imitație de piele, curelărie realizată
din piele, curele din piele (șelărie).
20. Suporturi pentru telefon (mobilier), suporturi
pentru telefoane (mobilier), suporturi pentru
gantere, etajere pentru încălțăminte, tăvi de
stivuire din plastic, organizatoare din plastic (tăvi)
pentru cutii de unelte, tăvi din plastic (recipiente)
utilizate pentru ambalarea alimentelor, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi de machiaj pentru
poșete, oglinzi pentru machiat, pentru casă,
suporturi rotative (mobilier).
21. Sticle (recipiente), pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru pămătufuri de
bărbierit, pulverizatoare de uz casnic, boluri
pentru bărbierit, boluri din plastic (recipiente
de uz casnic), suporturi pentru uscarea
vaselor, aparate de gătit cu aburi, neelectrice,
strecurători, caserole (veselă), capace pentru
caserole, teluri, pensule de uz cosmetic,
bureți cosmetici, aparate non-electrice de
preparat înghețată, recipiente pentru băuturi,
sticle, sticle din plastic, sticle (recipiente),
recipiente de băut, aparate pentru răspândirea
aerosolilor (altele decât cele folosite în scopuri

12. Parasolare pentru automobile, benzi
parasolare pentru vehicule, parasolare
(storuri) pentru automobile, parasolare (piese
pentru vehicule), parasolare pentru parbrizele
automobilelor, parasolare utilizate la vehicule,
benzi parasolare pentru parbrizele vehiculelor,
parasolare și apărători de soare pentru mașini
motorizate, biciclete, biciclete sport, biciclete
pliabile, biciclete motorizate, biciclete electrice,
biciclete cu pedale, biciclete pliabile electrice,
trotinete electrice (vehicule), autovehicule
electrice, trotinete (vehicule), parasolare pentru
parbrizele automobilelor, huse de protecție
(ajustabile) pentru vehicule, spătare pentru
scaune de vehicule, spătare adaptate pentru
utilizare în vehicule, organizatoare de spătare
adaptate pentru folosirea în automobile,
huse adaptate pentru automobile, huse de
scaune pentru automobile, huse pentru scaune
(ajustabile) pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse pentru
scaune de autovehicule (adaptate), huse pentru
scaune de autovehicule (croite pe formă).
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medicale), suporturi pentru uscarea vaselor,
răzătoare, răzătoare pentru utilizare în bucătărie,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile
cosmetice, perii pentru îngrijirea animalelor, perii
pentru animale de companie, dispozitive pentru
îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din metal,
râșnițe de cafea, storcătoare neelectrice de suc,
storcătoare de fructe de uz menajer, neelectrice,
ustensile cosmetice, ustensile cosmetice și de
toaletă, spatule cosmetice destinate utilizării
împreună cu preparate de epilare, spatule
cosmetice, dispozitive electrice pentru atragerea
şi uciderea insectelor.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, pelerine, cape și
pelerine, pelerine pentru coafor, articole din
piele care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele.
28. Biciclete statice de antrenament, benzi
pentru exerciții, benzi rulante pentru
exerciții fizice, suporturi de spate pentru
halterofili (centuri), centuri pentru halterofili
(articole de sport), genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru skateboard (articole
sportive), genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, cotiere pentru cicliști, haltere (pentru
ridicarea greutăților), greutăți cu mânere pentru
antrenament, haltere pentru ridicare de greutăți,
gantere (pentru ridicare de greutăți), greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, greutăți
pentru picioare (articole de sport), bare pentru
gantere (pentru ridicare de greutăți), jocuri
video portabile, jocuri video individuale, jocuri
video electronice portabile, aparate pentru jocuri
video, controler jocuri video (gamepad), console
portabile pentru jocuri video, mouse-uri pentru
jocuri, tastaturi pentru jocuri, biciclete statice
de antrenament, benzi pentru exerciții, aparate
de interior pentru fitness, gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), genunchiere de uz sportiv
pentru skateboard, cotiere folosite pentru crichet,
centuri pentru halterofili (articole de sport), jucării
din plastic, jucării din metal, jucării din pluș
inteligente, jucării electrice de acțiune, trotinete,
skateboarduri, patine cu role în linie, console
portabile pentru jocuri video, console de jocuri,
console de jocuri portabile, controlere pentru
console de jocuri, console portabile pentru jocuri
electronice.
35. Publicitate și marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), servicii de

publicitate, marketing și promovare, 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 comandă
(pentru terți), servicii de intermediere comercială,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comerţ, servicii de vânzare, servicii
de agenţii de import-export, servicii de vânzare
si de informare a consumatorilor, servicii de
intermediere comerciala, servicii de comanda
pentru terţi, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor sa le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata, inclusiv online în legătură cu produsele
menţionate mai sus, din clasele Nisa 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 35.

───────

(210) M 2020 06715
(151) 23/09/2020
(732) TICULESCU CRISTIAN-RAZVAN-

(540)

Cardioart
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, consultații medicale,
furnizare de servicii medicale, servicii ale
clinicilor medicale, emiterea de rapoarte
medicale (servicii medicale), servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul

ACTIVITATE MEDICALA, 
STR.DELEA VECHE NR. 5, 
AP. 1, 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
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bolilor, servicii de examinări medicale,
efectuarea examenelor medicale, întocmire
de rapoarte referitoare la aspecte medicale
(servicii medicale), servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală
a persoanelor (servicii medicale), servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
de consiliere în materie de instrumente
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații medicale
în sectorul sănătății, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de alt
personal medical specializat.

───────

(540)

CURTEA DE CONTURI
A ROMÂNIEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 25.01.05; 25.01.25

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

35. Publicitate, audit financiar, audit contabil,
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
consumului de energie pentru terți pentru
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea

fluctuațiilor prețurilor la benzină pentru terți
pentru contabilitate și audit.
36. Asigurări, servicii financiare, monetare și
bancare.
41. Educație, instruire.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(540)

optim

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.12

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────

(210) M 2020 06717
(151) 23/09/2020
(732) CURTEA DE CONTURI, 

STR.  LEV  TOLSTOI  NR.  22-24, 
SECTOR 1, BUCURESTI, 011948, 
ROMANIA

(210) M 2020 06718
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, 

STR. 1DECEMBRIE 1918 NR. 14, 
JUD.BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL, 
STR.  LUNGA NR.270, 
JUD. BRASOV,  BRASOV, 500450, 
BRAȘOV,R OMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

smart wrap high performance

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.11; 26.11.12;
29.01.12

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────

(540)

smart wrap smart
as our clients

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.11; 26.11.12;
29.01.12

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────

(210) M 2020 06719
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, 

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 14, 
JUD.BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL, 
STR.LUNGA NR.270, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(210) M 2020 06720
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, 

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 14, 
JUD.BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL, 
STR.LUNGA NR.270, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, 
negru(511) Produse și/sau servicii grupate 
pe
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(540)

smart wrap the smart green

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.11; 26.11.12;
29.01.12

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────

(210) M 2020 06722
(151) 23/09/2020
(732) S.C. WOPA COMMUNICATION

(540)

WOPA
(531) Clasificare Viena:

03.03.01; 03.03.24; 26.04.05; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii de
publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, servicii de
relaţii cu publicul, servicii de cercetare a pieţei
şi analiză comercială, compilare şi sistematizare
de informaţii în baze de date, servicii de
revista presei, servicii de monitorizare a presei,
promovare de produse şi servicii pentru terţi,
servicii de colectare de informaţii comerciale şi
de afaceri, furnizare de informaţii comerciale
şi de afaceri, organizare de manifestări în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale, organizare de lansări de produse

(210) M 2020 06721
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, 

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 14, 
JUD.BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL, 
STR.LUNGA NR.270, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

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

inchis

S.R.L., 
BD. DACIA NR. 99, ETAJ3, 
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
SOSEAUANICOLAE TITULESCU 
NR 94, BLOC14A, SCARA 4, 
ETAJ 2, AP. 127,  BUCUREȘTI, 
011146, ROMANIA
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în scop publicitar sau comercial, prezentare
de produse în scop publicitar, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
publicitate cu privire la strategii de marcă, servicii
de publicitate cu privire la crearea de identităţi
corporative şi de brand, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate).

───────

(210) M 2020 06723
(151) 23/09/2020
(732) TECHVENTURES BANK SA,

STR. POPA TATU NR. 62A,
BLOC TRONSON A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010806, ROMANIA

(540)

Tech Bank
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare
de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru inventatori, acordare
de fonduri pentru invenții, acordare de
fonduri pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
de valori, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii, emitere
de bilete de ordin, emitere de instrumente
negociabile (servicii financiare), finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțare privind cumpărarea
și vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,

gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a
conturilor în numerar, management financiar
în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
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plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer
computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────

(210) M 2020 06725
(151) 23/09/2020
(732) S.C. AGRO LEI FRESH S.R.L,

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.07; 26.11.12

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

5. Măști de protecție (nu pentru scopuri
medicale).
10. Măști sanitare pentru scopuri medicale.
35. Servicii de comerț cu măști de protecție (nu
pentru scopuri medicale) și măști sanitare pentru
scopuri medicale.

───────

(540)

Gândul GREEN

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 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
măsurat, de semnalizare, de control (de
verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporturi
de înregistrare magnetice, discuri acustice,
distribuitoare automate și mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei și calculatoare, aparate extinctoare,
publicaţii online.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris și articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
invățământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare, caractere tipografice,
clişee.
28. Cărți de joc.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de agenţii de publicitate,

STR. SPATARU NR. 4A, J
UDEȚULBUZĂU, BUZĂU, 
ROMANIA

(210) M 2020 06726
(151) 23/09/2020
(732) TITLURI QUALITY SRL, 

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

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#2BA94A), alb
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închirierea spațiilor publicitare, punere la
dispoziţie și închiriere de spații publicitare,
furnizarea de spații publicitare prin mijloace
electronice sau reţele informatice globale,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închirirere de timp
publicitar în mijloace de comunicare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicităţii, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canale de comunicare,
producţie de clipuri publicitare, postări de
afişe publicitare, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță profesională în afaceri,
consultanță în domeniul achiziţiilor comerciale,
consultanță privind publicitatea în presă,
dezvoltare de concepţii de publicitate, pregătire
și realizare de planuri de concepte media și
de publicitate, servicii de relaţii media, servicii
de relaţii cu publicul, servicii de publicitate,
promovare și relaţii publice, negociere de
contracte de publicitate, intermediere de
contracte, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, închierea de
contracte și vânzări de mărfuri, negociere
de contracte privind achiziţia și vânzarea
de produse, intermediere în materie de
contracte de vânzări-cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte pentru alte persoane
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terţilor prin
sponsorizare și contracte de licenţă referitoare la
evenimente sportive internaţionale, organizarea
de publicitate, organizarea afacerilor, de întâlniri
de afaceri, de lansări de produse, a distribuţiei
de monstre publicitare, de prezentări în scopuri
publicitare, demonstraţii în scopuri publicitare,
comerciale, expoziţii, târguri și evenimente în
scopuri publicitare și comerciale, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
concursuri în scopuri publicitare, prezentări
în scopuri publicitare, organizarea privind
dispunerea de spații publicitare în ziare, servicii
de publicitate, promovare și relaţii publice,
creare, redactare, publicare, distribuire de texte
publicitare și în scop promoțional, organizarea de
târguri în scopuri publicitare și comerciale.
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, distribuire de
ştiri pentru industria audio vizuală, difuzare de
reportaje de către agenţii de ştiri (servicii de
agenţie de presă).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, organizarea și susţinerea
de conferinţe, congrese, competiţii și târguri
în scopuri recreative, culturale, educative,
divertisment și artistice, organizarea de
concursuri, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, cooordonarea și
organizarea de conferinţe, congrese, competiţii
și târguri cu scop educativ și de divertisment,
servicii de editare video, editare de înregistrări
video, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii audio și video, servicii de
editare în procesul de post producţie, a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
reporter de ştiri, pregătirea programelor de
ştiri pentru difuzare, servicii de programare de
ştiri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a ştirilor în vederea transmiterii prin
internet, producţia audio video, multimedia și
fotografie, de televiziune, de înregistrări audio
vizuale, de prezentări audio vizuale, de materiale
video, servicii de producţie video, producţie
de filme pentru televiziune, de spectacole și
emisiuni de televiziune, de producţie de filme, de
programe educative, audio și video și fotografie,
de înregistrare și producţie audio video.
42. Servicii ştiinţifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
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crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator, crearea și
mentenanța site-urilor web, găzduirea site-urilor
web, servicii de stocare a datelor, consultanță în
securitatea datelor, găzduire pe servere.
45. Servicii juridice.

───────

(540)

pefimax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical pentru
sportivi.
28. Aparate pentru antrenament sportiv, articole
de gimnastică şi de sport, haltere, gantere,
aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciţii fizice (nu pentru scopuri medicale), saci
de box, biciclete staţionare de antrenament.
32. Băuturi non-alcoolice pentru sportivi, băuturi
non-alcoolice îmbogățite cu proteine pentru
sportivi.
35. Regruparea în avantajul terţilor de
suplimente alimentare pentru sportivi, aparate
pentru antrenament sportiv, articole de
gimnastică şi de sport, haltere, gantere (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terţilor
de aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciţii fizice, saci de box, biciclete staţionare
de antrenament (cu excepția transportului)

permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor de băuturi pentru sportivi,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
îmbrăcăminte pentru gimnastică şi sporturi,
încăltăminte pentru gimnastică şi sporturi (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi
de promovare, toate acestea pentru suplimente
alimentare pentru sportivi, aparate pentru
antrenament sportiv, articole de gimnastică
şi de sport, haltere, gantere, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru aparate pentru culturism / aparate
pentru antrenarea musculaturii corpului, aparate
pentru exerciţii fizice, saci de box, biciclete
staţionare de antrenament, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru băuturi pentru sportivi, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, îmbrăcăminte
pentru gimnastică şi sporturi, încăltăminte
pentru gimnastică şi sporturi, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la suplimente alimentare
pentru sportivi, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de gimnastică şi de sport,
haltere, gantere, servicii de vânzare cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
aparate pentru exerciţii fizice, saci de box,
biciclete staţionare de antrenament, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la băuturi pentru
sportivi, băuturi îmbogățite cu proteine pentru
sportivi, îmbrăcăminte pentru gimnastică şi
sporturi, încăltăminte pentru gimnastică şi
sporturi, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la suplimente alimentare pentru
sportivi, aparate pentru antrenament sportiv,
articole de gimnastică şi de sport, haltere,
gantere, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la aparate pentru culturism /

(210) M 2020 06732
(151) 23/09/2020
(732) SPORT DEPOT S.R.L., 

STR. CHIRIAC BIDOIANU, NR. 8,
(FOSTA STR. MALNAS) + STR.
SILVESTRU NR. 87, CAMERA 
NR.4, SECTOR 2, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, ROMANIA
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aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
aparate pentru exerciţii fizice, saci de box,
biciclete staţionare de antrenament, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la băuturi
pentru sportivi, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, îmbrăcăminte pentru gimnastică
şi sporturi, încăltăminte pentru gimnastică şi
sporturi, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 06733
(151) 23/09/2020
(732) MARIA LUPEA, BD. TOMIS

NR. 147, BL. A3, ET. 2, AP.
31, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ZEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.01; 29.01.12

clase:
29. Carne, peşte, 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, uleiuri şi grăsimi comestibile, mâncăruri
preparate pe bază de legume și carne, feluri

de mâncare preparate din carne, icre de
peşte preparate, supe, preparate pentru supa
vegetală, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, cremă pe bază de legume, legume
gătite, omletă, rulouri de varză umplute cu
carne, chiftele din brânză de vaci, salate
de fructe, chiftele din cartofi, 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 peşte,
bisque (supe), bucăţi de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvişuri, carne de vită
preparată, feluri de mâncare preparate din
carne, cartofi umpluţi, carne preparată, carne
prăjită de pui, fiertură (supe), fileuri de peşte la
grătar, mâncăruri preparate care constau integral
sau în principal din vânat, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate pe bază de carne, pârjoale din carne,
mâncăruri preparate conţinând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conţin (în
principal) bacon, salate preparate, ouă şi
produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, nu vii, produse lactate şi înlocuitori,
supe și baze de supă.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi
sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte îngheţate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), alimente
semipreparate şi snacks-uri, respectiv: alimente
sărate preparate din făină de cartofi, alimente
preparate pe bază de tăiţei, snack-uri preparate
din făină de cartofi, snacksuri răsucite cu
gust de brânză, biluţe de brânză (snackuri),
bulete de brânză expandate (snacksuri de
porumb), produse snacks preparate pe bază
de porumb, sosuri pentru mâncare, sandvişuri,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), sandvişuri de
hot dog, marinate, plăcinte cu carne, sosuri
pentru carne, mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, noodles, clătite, 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, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
ramen, ravioli, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, gustări
pe bază de orez, griş, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri de
aluat nefermentat, macarons, spaghete, băuturi

(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: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pe bază de ceai, tortillas, preparate pentru
copt şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi dulci, produse apicole de
uz alimentar, alimente cu paste la conservă,
bruschete (tartine), baghete umplute, batoane pe
bază de cereale ca substituţi alimentari, biluţe
de brânză (snackuri), biscuiţi crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, biscuiţi crocanţi
condimentaţi, chifle umplute, brioşe, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
chipsuri de porumb, chipsuri de orez, clătite
sărate, clătite, chipsuri din cereale, floricele
de porumb, covrigei, crenvuști calzi şi ketchup
în chifle deschise, fulgi din cereale, frigănele,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări rapide preparate din musli,
înveliş pentru sandvişuri, hamburgeri în pâine
(sandvişuri), hot dog (sandvişuri), mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați (patiserie), mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, plăcintă cu carne, plăcinte, pizza, porumb
prăjit, porumb fript, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, prânzuri la cutie constând din orez
cu carne, peşte sau legume adăugate, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări conţinând în principal
cereale, produse de patiserie din legume şi
carne, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, quiche (tarte sărate), produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, sandvişuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), spirale din
porumb, spaghette cu chiftele, turte de mălai,
gogoşi cu brânză proaspătă de vaci.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
din clasa 30 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

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

(540)

JUSTZEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Arme de mână ascuțite și contondente,
instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie acţionate manual, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, unelte pentru
ridicat (cricuri) acţionate manual.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, 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.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, instrumente ajutătoare pentru sex,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru

(210) M 2020 06734
(151) 23/09/2020
(732) EDIDI MAG 2020 SRL, 

STR. CPT. DOBRILA EUGENIU 
NR.18, CAMERA 1, BL. X, SC. A, 
ET.3, AP. 14, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA
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deplasarea pacienților, protetică și implanturi
artificiale.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic respectiv: filtre de aer pentru
uz casnic, filtre de aer pentru uz industrial,
filtre de apă pentru robinet de uz casnic,
filtre electrice pentru purificarea apei, de uz
menajer, filtre pentru instalaţii de evacuare
(părţi componente ale instalaţiilor de uz casnic
sau industrial), instalații de uscare, instalații
industriale de tratare a apei, instalații nucleare,
instalații sanitare, de alimentare cu apă și
instalaţii de canalizare.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea.
21.  Articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțămintei, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată cu excepţia sticlei pentru
construcţii, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipamente
sportive, jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2020 06735
(151) 23/09/2020
(732) TECHVENTURES BANK SA,

STR. POPA TATU NR. 62A, BLOC
TRONSON A, SECTOR 1, 010806,
ROMANIA

(540)

TechBank
(531) Clasificare Viena:

03.07.17; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde (Pantone 553

C), gri (Pantone 663 C), gri (Pantone
4275 C)

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

36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare
de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru inventatori, acordare
de fonduri pentru invenții, acordare de
fonduri pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
de valori, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii, emitere
de bilete de ordin, emiterea de instrumente
negociabile (servicii financiare), finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțare privind cumpărarea
și vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
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investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a
conturilor în numerar, management financiar
în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de

produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer
computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────

(210) M 2020 06738
(151) 23/09/2020
(732) SC EXPERT SOFTWARE SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Expert Supplier
(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, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

───────
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(210) M 2020 06739
(151) 23/09/2020
(732) SC EXPERT SOFTWARE SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Keep it simple, make it work
(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, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

───────

(210) M 2020 06740
(151) 23/09/2020
(732) SC EXPERT SOFTWARE SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Make IT work!
(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, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

───────

(540)

L`esthetix FRENCH BEAUTY

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5.  Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate farmaceutice, alimente
pentru bebeluși, plasturi, fungicide.
10. 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, membre artificiale, aparate și
instrumente chirurgicale.
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(210) M 2020 06741
(151) 23/09/2020
(732) ARTA CORE VISION SRL, 

BLD. NICOLAE TITULESCU NR. 1, 
BL.A7, SC. A, ET. 8, AP. 24, 
SECTOR1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
27.05.25

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Servicii de cercetare, servicii științifice,
servicii de analiză industrială, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, servicii de proiectare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
asistență medicală pentru oameni.

───────

(540)

JU KIDS
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.03; 26.03.01;
07.01.01; 07.01.24; 21.01.14; 29.01.14

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă.
───────

(210) M 2020 06745
(151) 23/09/2020
(732) HERA STYLE SRL, SAT BUZNEA,

NR. CADASTRAL 125, CORP
C1, CAMERA 5, JUDEȚ IAȘI, ION
NECULCE, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ETAJ. 1,
BIROU 107, IAȘI, JUDEȚUL IAȘI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

be.BLISS EVENTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18;
24.17.02

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, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artişti, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin

(210) M 2020 06743
(151) 23/09/2020
(732) JU KIDS SRL, 

STR. TURDA NR. 123, BLOC 4, 
SCARA B, ET.7, AP. 81, INT 81, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
011323, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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,
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,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, 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,
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,
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), 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, publicitate cu
plata per click, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în

baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), 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, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
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), servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii de
editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de discotecă, dublări, tehnoredactare
computerizată electronica, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
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 baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, pictură pe
faţă, organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, închirierea de
decoruri pentru scenă, organizarea şi susţinerea
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de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
producţii de teatru, închirierea de jucării, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
44. Aranjamente florale, grădinărit, cultivarea
plantelor, grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, realizarea
coroanelor.

───────

(210) M 2020 06746
(151) 24/09/2020
(732) CLUB SPORTIV SPORTING

JUNIORUL VASLUI, STR. PODUL
VASLUI 6, JUDEȚUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

SJV SPORTING
JUNIORUL VASLUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.23; 29.01.14;
21.03.01; 24.01.03; 24.01.05; 26.11.03;
26.11.09

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

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

───────

(540)

citEști

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.10; 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,

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

(210) M 2020 06765
(151) 24/09/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, 

STR.TEPES VODA NR. 130, 
ETAJ 3,  CAMERA 7, BUCURESTI, 
021527,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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
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, 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 col.ocviilor,
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), servicii
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
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şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcăbile, 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, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 06780
(151) 24/09/2020
(732) 4MEDICAL CARE 4YOU SRL,

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

4Medical 4You

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

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

clase:
35. Servicii de comerţ cu echipamente medicale
pentru recuperare, servicii de comerţ cu

echipamente medicale de medicină fizică şi de
medicină nucleară, de tipul: dinamometru, bandă
alergat, platformă instabilă, calibratoare de doze
radioactive (nu substanţe radioactive), dulapuri
de plumb pentru depozitarea lor, canapele pentru
imagistică.

───────

(210) M 2020 06787
(151) 24/09/2020
(732) GEORGE TUDOR ADUMITROAE,

STR. ARGES NR. 17, BL. D1,
ET.1, AP.2, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MEGA DETAILING IASI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Curățarea mașinilor și utilajelor, curățarea și
îngrijirea țesăturilor, materialelor textile, a pielii, a
blănii și a produselor din aceste materiale.

───────

(210) M 2020 06806
(151) 25/09/2020
(732) BRANDS INTERNATIONAL SRL,

(540)

El Unico

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 27.05.01; 05.03.13

ALEEA PARVA, NR. 5, CAMERA3, 
BL. D23B, SC. H, ET. 1, AP. 74 
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ŞOS. OLTENIŢEI NR. 218, 
BIROUL1, ET.1, JUDEŢ ILFOV, 
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV, 
ROMANIA
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(591) Culori revendicate:maro (Pantone
7510C)

(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).
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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(540)

HIPHOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Bomboane.

───────

(540)

CECEBON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Bomboane de ciocolată.

───────

(210) M 2020 06817
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, 

STR. POPASULUI NR.78, AP.3, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102, 
SC. 3, ET.6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(210) M 2020 06818
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, 

STR. POPASULUI NR.78, AP.3, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL. LIBERTĂŢII NR.22, 
BL.102, SC.3,ET.6, AP.55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(540)

MORNING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Batoane de ciocolată, batoane de cereale,
batoane învelite în ciocolată, batoane alimentare
pe bază de cereale.

───────

(210) M 2020 06820
(151) 25/09/2020
(732) Rothmans of Pall Mall Limited,

ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Rothmans OF LONDON
KING SIZE BLUE

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 24.01.05; 03.01.02; 24.09.05;
24.17.02; 27.05.01; 29.01.15

(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 06821
(151) 25/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, 4 TEMPLE PLACE,
GLOBE HOUSE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DUNHILL SIGNATURE NO.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2020 06819
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, 

STR. POPASULUI NR.78, AP.3, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,  
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102, 
SC.3,  ET.6, AP.55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, roșu, gri, alb
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(210) M 2020 06822
(151) 25/09/2020
(732) AS DENT IMPLANT S.R.L.,

STR. TOPOLOVĂȚ NR. 8, BLOC
TD20, SCARA A, ETAJ 6, AP.
40, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MIKO DENTAL

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 26.11.03; 27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de
asistenţă stomatologică, cu activităţi specifice,
precum: chirurgie dentară, implantologie,
parodontologie, protetică dentară, endodonție,
pedodonție, estetică dentară, profilaxie,
radiografii, evaluare medicală și analize
specifice domeniului, servicii de tehnică
dentară, servicii stomatologice, servicii oferite
de o clinică stomatologică, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2020 06825
(151) 25/09/2020
(732) SUSTENABIL VERDE S.R.L., STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 21, BL.
27, SC. 2, ET. 4, AP. 35, JUDEȚUL
OLT, BALȘ, OLT, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

BOHONIC

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Calendare tipărite pentru Postul Crăciunului,
reproduceri artistice tipărite, felicitări pentru ziua
de naștere, planuri ozalid (tipărituri),
imprimeuri cu desene animate pe hârtie sau
carton, felicitări de Crăciun, carduri de cadouri
din hârtie sau carton, nemagnetice, reproduceri
de artă grafică, reproduceri grafice, cărți poștale
ilustrate, invitații tipărite, felicitări cu mesaje
motivaționale, jurnale (articole tipărite), afișe,
reclame tipărite, panouri publicitare tipărite, din
carton, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
premii imprimate,
calendare tipărite, cartonașe de rețete
imprimate, carduri cu mesaje de mulțumire,
calendare de perete, planșe de perete, produse
de imprimerie, carduri din hârtie, nemagnetice,
hărți tipărite, pixuri și stilouri, blocnotes de
birou, calendare de birou, suporturi de birou
pentru cărți de vizită, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), hărți de
perete ilustrate, planificatoare de perete (articole
de birou), artă murală din carton în 3D, gravuri,
gravuri și reproduceri ale acestora, figurine din
carton, tiraje (tipărituri) de arte grafice, schițe,
fotogravuri, tipărituri (gravuri), decorațiuni de
perete din hârtie, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice.
21. Glastre pentru plante, vaze pentru podea,
boluri pentru flori, suporturi pentru ghivece
de flori, ghivece de flori, vaze pentru flori,
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vaze din sticlă pentru podea, vaze din sticlă,
suporturi pentru flori, suporturi pentru plante
(pentru aranjamente florale), vaze, vaze, nu
din metal prețios, stropitori, perii de baie,
perii, perii de curățare, perii pentru igienă
personală, perii pentru animale de companie,
perii pentru spălarea veselei, distribuitoare de
săpun, dispozitive pentru săpun lichid, perii
pentru păr, periuțe de dinți manuale, dozatoare
de săpun, suporturi pentru bureți.
25. Combinezoane pentru bebeluși,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, halate de baie,
bluze, blugi, bluzoane, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni cargo, cămăși
stil sport, pantaloni sport, ținută stil casual,
jachete, cămăși din catifea reiată, pantaloni de
catifea cord, eșarfe pentru bărbați, bluze scurte,
pantaloni pentru ciclism, jeanși denim, rochii
lungi de seară, hanorace cu glugă, chimonouri,
egări (pantaloni), pantaloni de pijama, izmene,
tricouri polo, pulovere tip polo, pijamale, cămăși,
pantaloni scurți, pantaloni de zăpadă, geacă de
snow-board, pantaloni de snow-board, pantaloni
de trening, pulovere, pantaloni pentru yoga,
tricouri pentru yoga, maiouri de yoga, șosete
pentru yoga, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, pantaloni.
40. Imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, pentru uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
gravarea de sigilii, servicii de gravare a
plăcuțelor cu nume, servicii de gravare pentru
ștampile de cauciuc, servicii de gravare
pentru ștampile, inscripționarea panourilor
indicatoare, copiere heliografică, imprimare în
relief personalizată a articolelor de îmbrăcăminte
cu modele decorative, imprimare de motive
pentru terți, imprimare digitală, imprimare de
fotografii, fotogravare, imprimare de fotogravuri,
imprimare, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimare de imagini fotografice de pe suporturi
digitale, tipărire ștampile, imprimarea tricourilor,
transfer de imprimări fotografice.

───────

(210) M 2020 06827
(151) 25/09/2020
(732) PASTELL IMPEX S.R.L.,

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, ROMANIA

(540)

Bubu-Still

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.19

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

cărucioare pentru copii, premergătoare pentru
copii, triciclete pentru copii, 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 cărucioare pentru copii, premergătoare
pentru copii, triciclete pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cărucioare pentru copii,
premergătoare pentru copii, triciclete pentru
copii, 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

BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU, DROBETA-
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

12. Cărucioare pentru copii.
20. Premergătoare pentru copii.
28. Triciclete pentru copii (jucării).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
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computerizată sau de pe internet, servicii de
agenție de import și export în legătură cu
cărucioare pentru copii, premergătoare pentru
copii, triciclete pentru copii.

───────

(540)

Lactovirina
(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 nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, produse de curățat,
detergenți de uz menajer, lichide degresante,
lichide de curățare, lichid de spălare, odorizante
de casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, cosmetice,

creme de masaj, nemedicinale, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat.
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și produse
sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical și preparate
dietetice, preparate și articole dentare, produse
și articole pentru igienă, pastă de dinți
medicamentoasă, aliaje dentare, benzi adezive
pentru proteze dentare, ceară dentară, cauciuc
de uz dentar, ceară pentru mulaje dentare, apă
de gură pentru uz medical, apă medicinală de
gură, apă de gură medicamentoasă, apă de
gură de uz medical, ape de gură medicinale
împotriva cariilor, ape de gură de uz medical, ape
de gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
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pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic,
acizi de uz farmaceutic, agenți antivirali,
agenți antiaritmici, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial

sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru
slăbit, băuturi (suplimente dietetice), lactoză,
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, 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 medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.

───────
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(540)

Claret Credit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.02.03

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
financiare, monetare și bancare, achiziție
și transfer de creanțe monetare, acordare
de capital de lucru, acordare de finanțare
pentru achiziționare de automobile, acordare de
finanțare pentru construcții civile, acordare de
finanțare pentru dezvoltarea imobiliară, acordare
de finanțare pentru echipamente, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
acordare de finanțare pentru societăți, acordare
de finanțare pentru tratamente medicale,
acordare de finanțare pentru vânzarea și
cumpărarea de bărci, acordare de finanțare
pentru vânzări, acordare de finanțare pentru
întreprinderi, acordare de finanțare în domeniul
comercial, acordare de fonduri pentru entități
comerciale, acordare de fonduri pentru
organizații non-profit, servicii financiare privind
achiziționarea de proprietăți, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
servicii financiare furnizate pe internet și prin
telefon, servicii financiare computerizate, servicii
financiare, servicii de împrumut, de credit și
leasing financiar, servicii de informare, consiliere
și consultanță financiară, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare industrială,
servicii de finanțare corporativă, servicii de
finanțare comercială, servicii de finanțare,
servicii bancare și financiare, furnizare de capital

de investiții, finanțări pentru achiziționarea de
vehicule, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de clădiri, finanțarea
companiilor, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare de proiecte de renovare de clădiri,
finanțare de proiecte, finanțare de capitaluri
proprii, finanțare cu plata în rate, finanțare
comercială.

───────
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5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare pentru scopuri medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă pentru
scopuri medicale, acetaţi pentru scopuri
farmaceutice, acizi pentru scopuri farmaceutice,
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preparate pentru tratarea acneei, aconitină,
benzi adezive pentru scopuri medicale /
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi
pentru protezele dentare, adjuvanţi pentru
scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
alimente albuminoase pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, perniţe pentru
protecţia monturilor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, casete pentru
scopuri farmaceutice, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, calomel
(fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,

zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), ulei de ricin pentru scopuri
medicale, substanţe pentru spălarea vitelor
(insecticide), creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, esteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, eteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, contraceptive chimice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, cloroform, ulei din ficat de cod,
colagen pentru scopuri medicale, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarţă
de condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz
uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
preparate pentru distrugerea putregaiului,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine
pentru diabetici adaptată uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
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scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faină
de peşte pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, flori de sulf
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente,
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale/carne liofilizată adaptată
pentru scopuri medicale, unguent pentru
degerături de uz farmaceutic, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-
gutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament

pentru păduchi (pediculicide), alifii, seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, faină din
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, apă
de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, capsule din dendrimer pe bază de
polimeri pentru farmaceutice, saltele pentru
schimbarea bebeluşului, de unică folosință,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
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bebeluși, bureţi contraceptivi, stickuri contra
durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, pastă de dinţi medicinală,
umpluturi pentru cavități osoase formate
din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen, cu
conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
proteice pentru animale, purgative/laxative,
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri
medicale, quebracho pentru scopuri medicale,
chinină pentru scopuri medicale, chinchină
pentru scopuri medicale/chinină pentru scopuri
medicale, substanţe de contract utilizate în
radiologie pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini
de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative/tranchilizante,

medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenţi de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, steroizi,
beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), alifii
pentru arsurile solare, supozitoare, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, pilule pentru bronzat,
tartru pentru scopuri farmaceutice, preparate
terapeutice pentru baie, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tinctură de iod,
tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, tonice
(medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bancnote, bannere
din hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, piepteni pentru granulare,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
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de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, fişe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tuşuri de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tuşiere, panglici de cerneală, folii de aplicare a
cernelii pentru duplicatoare, folii de aplicare a
cernelii pentru aparatele de copiat documente,
etichete din hârtie sau carton, registre (cărţi),
tăvi pentru scrisori, lucrări de artă litografică,
pietre litografice, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi cu
inele, suporturi pentru pagini, cutii de acuarele
utilizate în şcoală, tăvi de pictură, pensule pentru
pictură, pensule pentru pictori, şevalete pentru
pictori, tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, broşuri, pantografe (instrumente
de desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, benzi şi carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, mărunţitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuţite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din
hârtie pentru cafea, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, pungi de hârtie pentru utilizare
în sterilizarea instrumentelor medicale, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală,
maşini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, 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, 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, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
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panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere 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, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă

de afaceri), întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
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filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), raportare
fotografică, fotografie, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrial şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
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recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de
opticieni, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 06839
(151) 28/09/2020
(732) INDEPENDENT CATANSUS

(540)
Prime Dent

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

44. Servicii oferite de o clinică dentară,
inclusiv servicii de asistenţă stomatologică,
cu activităţi specifice, cum sunt: tehnică
dentară, radiografii, implantologie, tratamente
stomatologice, evaluare medicală şi analize
specifice domeniului, servicii medicale.

───────

S.R.L., 
BULEVARDUL IULIUMANIU NR. 7, 
CORP I, BIROULNR. 2.11, 
COMPARTIMENT 1, ET.2, 
SECTOR 6, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, 
CLADIREA VIVANDO, 
BIROURI  A14-A15, SECTOR 4, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06842
(151) 28/09/2020
(732) FIM FOOD INDUSTRY

MANAGEMENT SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918, NR. 28/204,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRNĂVENI,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Le Baron Transylvanian
Vineyards

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.16; 26.13.25

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice cu excepţia berii.
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 vinului și
băuturilor alcoolice cu excepția berii (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi sa 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.

39. Servicii de îmbuteliere, livrare de vinuri,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, servicii de distribuție de
băuturi, spre exemplu de băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2020 06844
(151) 28/09/2020
(732) ANIMA VISION. SRL, CALEA

(540)

ANIMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte.
42. Creare de site-uri pe internet.

───────

(210) M 2020 06857
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANA - Consultantul
tau digital UNIQA

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, ET. 1, BIROU 5, 
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

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

MOŞILOR NR. 288, BL. 32, 
SC.A, ET. 4, AP. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

PALINCĂ PRUNĂ (PĂLITA
DE LA CUCA-MĂCAII)

În conformitate cu art.22 din Legea nr. 84/1988,
republicată, solicitantul declară că nu invocă un

drept exclusiv asupra denumirii PĂLINCĂ PRUNĂ.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.07.23

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

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

(540)

FROGGER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Gumă de mestecat, gumă de mestecat fără
zahăr, gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, gumă de
mestecat pentru sănătatea bucală, cu excepția
celei medicinale.

───────

(540)

DOBIDO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Napolitane, napolitane (alimente),
napolitane învelite în ciocolată, napolitane rulou
(biscuiți), ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, preparate pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principal
ingredient), alimente pe bază de cacao, vafe din

(210) M 2020 06859
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH,

(210) M 2020 06860
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH,

STRPOPASULUI NR.78, AP. 3, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV,  ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, 
SC. 3,  ET. 6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, 
SC. 3,  ET. 6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(210) M 2020 06858
(151) 28/09/2020
(732) EMIL FLORESCU, 

STR. PRISACA DORNEI NR. 8, 
BL. D6, SC. A, AP.  201, SECTOR 3,
BUCUREȘTI,  ROMANIA

STR. POPASULUI NR. 78, AP. 3, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
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ciocolată, vafe cu glazură de ciocolată, batoane
învelite în ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată.

───────

(540)

Magicbon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Bomboane de ciocolată, bomboane cu
ciocolată, bomboane cu cacao, bomboane
(dulciuri), bomboane de mestecat, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane, drajeuri dulci
(nemedicinale), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale).

───────

(540)

Malik 1

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

30. Biscuiți, biscuiți cu glazură, biscuiți de
ciocolată, tablete (dulciuri), prăjituri cu cremă,
biscuiți micști, biscuiți înveliți în ciocolată, biscuiți
acoperiți cu ciocolată, biscuiți dulci pentru
consum uman, biscuiți sub formă de rulouri,
biscuiți pe jumătate înveliți în ciocolată.

───────

(540)

OCEAN FRESH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Gumă de mestecat, gumă de mestecat fără
zahăr, gumă de mestecat pentru împrospătarea
respiraţiei, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat, gumă de
mestecat pentru sănătatea bucală, cu excepţia
celei medicinale.

───────

(210) M 2020 06861
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, 

STR. POPASULUI NR.78, AP.3, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(210) M 2020 06862
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, 

STR. POPASULUI NR.78, AP.3, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(210) M 2020 06863
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, 

STR. POPASULUI NR.78, AP.3, 
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, 
SC. 3, ET. 6, AP.  55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, 
SC. 3,  ET. 6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, 
SC. 3,  ET. 6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,ROMANIA 
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(210) M 2020 06864
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

(540)

N'GOES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiţi acoperiţi cu ciocolată, biscuiţi, bicuiţi
cu glazură, biscuiţi de ciocolată, biscuiţi înveliţi
în ciocolată, biscuiţi dulci pentru consum uman,
biscuiţi cu glazură de ciocolată, biscuiţi sub
formă de rulouri, prăjituri cu ciocolată, biscuiţi pe
jumătate înveliţi în ciocolată, dulciuri.

───────

(540)

Piscine Biotop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.10; 29.01.14

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, activităţi de agenţii
de import-export, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, administrare în materie
de metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrare şi
compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, afaceri
comerciale, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienţi, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
cordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, desfăşurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informaţii comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoționale, efectuare de cercetări de
afaceri, efectuare de studii de piaţă,
efectuarea de estimări comerciale, efectuarea
de studii de marketing şi studii de
productivitate, elaborare de date statistice
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
servicii de gestiune a stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiţii şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstraţii în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare şi monitorizare
a vânzărilor şi a programelor promoţionale
de stimulare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare

POPASULUI NR. 78, AP. 3, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV,  ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL. LIBERTĂŢII NR. 22, BL. 102, 
SC. 3,  ET. 6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(210) M 2020 06866
(151) 28/09/2020
(732) BIOTOP ENERGY SRL, 

ALEEATUDOR NECULAI NR. 161,
CAMERA 2, BLOC 1018, SC. D,
ETAJ 2, AP. 10, JUD. IAŞI, IAȘI, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru, 
verde,galben, portocaliu
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pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate şi marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate şi cercetare de piaţă, compilare
de date statistice pentru cercetarea ştiinţifică,
consultanţă privind cercetarea în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare şi cercetare
de piață, analiză şi cercetare de piaţă, servicii
de cercetare privind publicitatea, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot.
37. Întreținerea piscinelor, servicii de curăţare
igienică a piscinelor, servicii de curățare a
piscinelor, construcţie de complexuri cu piscine
de înot.

───────

(210) M 2020 06869
(151) 28/09/2020
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Fares 1929 PLANTDERMIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.13;
05.03.13

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

3. Uleiuri esenţiale, creme, loţiuni şi geluri pentru
uz cosmetic.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse

farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, ovule,
supozitoare, soluţii din plante medicinale.

───────

(210) M 2020 06870
(151) 28/09/2020
(732) IOAN TITI BOLDESCO, SULTANU

(540)

Dealurile Sultanului

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 03.13.05; 25.03.11; 26.05.02;
26.05.15; 26.05.16; 29.01.14

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

31. Produse (culturi) agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere brute şi
neprocesate, animale vii, organisme pentru
reproducere.

───────

(740) KEYPI - API SRL, TURDA 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, SECTOR 1, ROMANIA

(540)

DENTERRA

NR. 130, JUD. DÂMBOVIŢA,
137522, DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(210) M 2020 06873
(151) 28/09/2020
(732) DENTAL-ALEX SRL, 

STR. CARPATILOR NR. 7, BL. S2, 
AP. 1,  JUD BRAŞOV, BRASOV, 
BRAȘOV,  ROMANIA
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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 06875
(151) 28/09/2020
(732) SC UNIVERS FRACTAL SRL,

(540)

UNIVERS FRACTAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Managementul resurselor umane,
consultanță pentru management corporativ,
management de afaceri comerciale,
management computerizat de birouri,
managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul societății (pentru
terți), consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul comercial, asistență
privind managementul afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, managementul
resurselor de personal, managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației
cu clienții, managementul și administrarea
afacerilor, consultanță în materie de
management, management în procesele de
afaceri, asistență în materie de management,

analiza evaluării privind managementul
afacerilor, consultanță referitoare la
managementul comercial, asistență comercială
în managementul afacerilor, consultanță
referitoare la managementul afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
riscului (afaceri), asistență privind
managementul activităților comerciale, consiliere
în domeniul managementului afacerilor,
asistență în domeniul managementului
corporatist, servicii de management al riscului
afacerilor, management de personal din
domeniul vânzărilor, management de personal
din domeniul marketingului, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, prelucrare de date,
sistematizare și management, analiza sistemelor
de management al afacerilor, furnizare de
informații privind managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, managementul
computerizat al afacerii (pentru terți), asistență
și consultanță privind managementul afacerilor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, managementul proiectelor de
afaceri (pentru terți), servicii de analiză
în managementul afacerilor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în materie
de management al afacerilor, asistență
în materie de management privind
afacerile, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de
consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanță privind aspectele
demografice, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, servicii de
consultanță (comercială) privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, organizarea și
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, furnizare de informații computerizate
privind managementul afacerilor, asistență în
materie de management pentru promovarea

STR. POIANA CU ALUNI NR.6,
BL. 17, SC. 3, AP. 89, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022875, ROMANIA
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afacerilor, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale, servicii
de consultanță și de management al
afacerilor, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
și consiliere în managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de consultanță în materie
de management al afacerilor, servicii de
consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor și
operațiile comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
managementul afacerilor și consultanță în
materie de organizare a întreprinderii, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informațiilor, asistență
și consultații în legătură cu organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în materie de organizare și management al
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii de consultanță
în afaceri privind implementarea de sisteme
de management al calității, servicii prestate
de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști).
41. Educație, educație și instruire, cercetare
în domeniul educației, consultanță profesională
referitoare la educație, informații în materie de
educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizare de întâlniri pe teme de
educație (instruire), organizare de seminarii pe
teme de educație, servicii de consiliere în
materie de educație, furnizare de informații
în materie de educație, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
organizare de examinări și teste în domeniul
educației, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul educației, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, asigurare de
testări și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, consiliere și

coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, furnizare de
informații și întocmire de rapoarte privind
progresul, cu privire la educație și instruire,
informații în domeniul educației, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, publicare de fișe informative,
publicare de lucrări științifice, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
de materiale didactice, publicare de materiale
didactice educative, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, publicare de materiale tipărite
în format electronic, altele decât cele publicitare,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
recenzii, publicare de texte educative, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
formare în domeniul managementului,
servicii de formare în management
(instruire), servicii educative în domeniul
managementului, pregătire profesională în
domeniul managementului (instruire), cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor, servicii educative informatizate în
domeniul managementului afacerilor, servicii de
instruire în domeniul managementului afacerilor,
servicii educative pentru adulți în domeniul
managementului, servicii de instruire în domeniul
consultanței în management, instruire și
pregătire în management, industrie și tehnologia
informației, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, servicii de consultanță
pentru pregătire profesională în domeniul
managementului, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, programe educaționale și de
instruire în domeniul managementului riscului,
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asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la managementul afacerilor, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la managementul în
afaceri, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul tehnologiei informațiilor,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului și
managementului.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, servicii IT, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
cercetare privind tehnicile de telecomunicații,
cercetare privind prelucrarea de date,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare
de platforme informatice pentru terți, dezvoltare
de sisteme computerizate, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, exploatare de date
informatice, 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, managementul proiectelor IT,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, proiectare și dezvoltare
de sisteme informatice, proiectare, creare și
programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare
și dezvoltare de sisteme de procesare de
date, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, servicii de cercetare informatică,
servicii de configurare a rețelelor informatice,
servicii informatice de analiză de date,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, servicii de proiectare și programare
informatică, studii de analiză comparată
referitoare la eficiența sistemelor informatice,
managementul proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
proiectare de sisteme informaționale în domeniul
managementului, proiectare și dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul

lanțului de aprovizionare și pentru portaluri
de e-business, blockchain ca serviciu (BaaS),
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
stocare de date folosind tehnologia blockchain.

───────

(210) M 2020 06878
(151) 28/09/2020
(732) British American Tobacco

(540)

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.14

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.

(Brands) Inc., 
251 LITTLE FALLSDRIVE, SUITE 
100, WILMINGTON,19808-1674, 
DE, STATELE UNITEALE 
AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

VICEROY QUALITY
SINCE 1936 RED V

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

477

STR. DE MIJLOC NR. 132,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500069, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Clinica Promed Brasov

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.11

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(540)

NATURA IN BUCATE

(531) Clasificare Viena:
03.07.22; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.11;
26.01.03; 29.01.15

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 29, 30, 31, 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi 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

(210) M 2020 06880
(151) 28/09/2020
(732) S.C. CLINICA PROMED S.R.L.,

(591) Culori revendicate: turcoaz     
             (RAL=5018)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2020 06882
(151) 28/09/2020
(732) MARIUS-COSMIN MAFTEI, 

STR. TRAIAN, NR. 4, SC. B, 
AP. 134,  JUDEȚUL BRAȘOV, 
BRASOV,  BRAȘOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 
550024,SIBIU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, maro, 
mov,verde deschis, verde închis



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

478

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 în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
43. Furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
servicii ale bistrourilor, 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,
furnizarea (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 pentru oaspeți, servicii de
mâncăruri 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 despre 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, 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, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, 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, servire de alimente și băuturi,
servirea de băuturi în microberării, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bar
cu servire de vin, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, 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,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────
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(210) M 2020 06883
(151) 29/09/2020
(732) VICENTIU-CATALIN STANESCU,

SAT BODINESTI, JUDEȚUL
BUZĂU, COMUNA VINTILA VODA,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

BEe Healthy

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 08.07.25; 26.05.18; 27.05.01;
29.01.12

───────

(540)

FERMIER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

36. Servicii de birou de credit, servicii
de agenţie de credit, emiterea cardurilor
de credit, acordarea cardurilor de credit,
servicii de împrumut şi creditare, împrumuturi
în rate, multifinanţare, evaluare financiară,
analiză financiară, consultanţă financiară,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de
credit, administrarea de carduri de credit,
servicii financiare privind cardurile de credit,
recuperarea și colectarea de credite.

───────

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

(210) M 2020 06885
(151) 29/09/2020
(732) AGRICOVER CREDIT IFN SA, 

BD.PIPERA NR. 1B, CLĂDIREA 
DEBIROURI CUBIC CENTER, 
ET. 6,  JUDEȚUL ILFOV, 
VOLUNTARI,  ILFOV, ROMANIA

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

9. Carduri magnetice codate, carduri de
credit magnetice, carduri de credit codificate,
carduri de credit tipărite (codificate), terminale
pentru carduri de credit, aparate de codare
a cardurilor de credit, cititoare de carduri
de credit, bancomate (ATM), carduri de
numerar (magnetice), carduri de membru
codificate, carduri de fidelitate codificate, carduri
multifuncţionale pentru servicii financiare.clase:

30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentaţie), miere maturată natural, înlocuitori
de miere pentru uz alimentar, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, Yuja-cha (ceai
corean cu lămâie şi miere), preparate din cereale
acoperite cu zahăr şi miere, pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru
micul dejun care conţin miere, cremă de zahăr
invertit (miere artificială), dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, zahăr, miere, sirop de melasă,
glazuri de miere pentru şuncă, miere biologică
pentru consum uman, miere cu plante aromatice,
bomboane nemedicinale cu miere, produse
tartinabile dulci (miere), miere de Helichrysum,
miere cu trufe, miere de Manuka.
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(540)

VETERINA

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
5. Suplimente alimentare pe bază de plante
medicinale și/sau combinații ale acestora cu
vitamine, minerale și/sau alți nutrienți, de uz
veterinar.

───────

(540)

go glow save your skin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Farduri cosmetice, măşti cosmetice,
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice,
creme cosmetice, săpunuri cosmetice,
cosmetice şi preparate cosmetice, spume
(cosmetice), cosmetice decorative, cosmetice
colorate, uleiuri minerale (cosmetice), produse
cosmetice hidratante, hidratante (produse
cosmetice), cosmetice pentru bronzare, loțiuni
solare (cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice),
loțiuni autobronzante (cosmetice), creme fluide
(cosmetice), cosmetice pentru buze, cosmetice
pentru unghii, cosmetice pentru copii, cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate emoliente (cosmetice),
trusă cosmetică dotată, eye-liner (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), anticearcăne
corectoare (cosmetice), farduri cosmetice
pentru ochi, farduri cosmetice pentru pleoape,
henna pentru scopuri cosmetice, măşti
de piele (cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, creme de noapte (cosmetice),
produse cosmetice pentru sprâncene, pudre
cosmetice pentru faţă, produse cosmetice
pentru animale, rezerve pentru pudriere
(cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
preparate cosmetice pentru baie, preparate
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice
de mâini, geluri cosmetice pentru ochi,
cosmetice care conţin panthenol, cosmetice
care conţin cheratină, creme cosmetice pentru
duş, loțiuni cosmetice pentru bronzare, creme
şi loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de păr,

(210) M 2020 06887

, 
(151) 29/09/2020
(732) DACIA PLANT

STR. HARMANULUI, 
JUDEȚULBRAȘOV, BOD, 
507015, BRAȘOV,  ROMANIA

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

(210) M 2020 06891
(151) 29/09/2020
(732) SC STANDARD WORK SRL, 

STR. URANUS NR. 12, SC. B, 
AP. 4,  JUDETUL BRASOV, 
BRASOV,  BRAȘOV, 
ROMANIA
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35. Servicii de vânzare cu produsele solicitate în
clasa 3.

───────

(540)

COVIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06900
(151) 29/09/2020
(732) SC AV SOUND COMPANY SRL,

STR. ACVILA NR. 41, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050862, ROMANIA

(540)

U UNDERLINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.11; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.08

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de

produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
uleiuri pentru corp (produse cosmetice), loțiuni
pentru ten (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, produse
pentru curăţarea feţei (cosmetice), şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, creme
pentru faţă (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, produse
cosmetice pentru spălarea feţei, şerveţele
impregnate cu loțiuni cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, pudră solidă
pentru pudriere (cosmetice), cosmetice care
conţin acid hialuronic, culoare pentru buze
(produse cosmetice), rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, sclipici folosit în scopuri
cosmetice, cosmetice de îngrijire a frumuseţii,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
produse cosmetice de protecţie a buzelor, măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă, preparate
cosmetice de exfoliere pentru faţă, cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru inhibarea creşterii părului,
preparate cosmetice pentru păr şi pielea
capului, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, dizolvanţi pentru lac de
unghii (produse cosmetice), produse de curăţat,
cosmetice, pentru ten acneic, seturi de produse
cosmetice pentru igiena bucală, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor, benzi
de albire pentru dinţi impregnate cu preparate de
albire a dinţilor (cosmetice), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe faţă, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, măşti pentru închiderea
porilor utilizate ca produse cosmetice, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, uleiuri esenţiale naturale, uleiuri
esenţiale aromatizate, șampoane, ulei lavandă,
balsam de păr, parfumerie, produse pentru
machiaj, loțiuni de păr, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, cosmetice funcționale,
respectiv: măști înfrumusețare, balsamuri, nu
pentru scopuri medicale, săruri baie, nu pentru
scopuri medicale, truse cosmetice umplute,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, parfumerie, creioane pentru
sprâncene, apă micelară, ulei de lavandă, loțiuni
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, preparate pentru
machiaj, produse pentru machiaj, pudră pentru
machiaj, uleiuri pentru curățare, șampoane, nu
medicinale, soluții pentru îndepărtarea petelor.

(210) M 2020 06895
(151) 29/09/2020
(732) GABRIEL-DANIEL LASZLO, 

STR.FABRICII NR. 72, 
JUDEŢ SATUMARE,  
SATU MARE,  ROMANIA
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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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
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.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 06914
(151) 29/09/2020
(732) ROBERT-CONSTANTIN SARBU,

STR. FIZICIENILOR NR. 18,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

bossmag.ro Best
Offer Smart Shopping

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.01;
29.01.13

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, agenții de import-export, analiză
de preț, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, comandă computerizată
de stoc, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, 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
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,

(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, 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 radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, 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 îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
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 bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, 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 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 bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, 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 articole de curățare,
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 mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de tricotat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
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de protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, 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 instrumente de igienă pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
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 delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
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 articole de îmbrăcăminte, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seifuri,

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 cu amănuntul în legătură
cu produse de grădinărit, 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
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul de cărucioare
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu arme, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse horticole, 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 produse
alimentare, 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 furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură, 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 pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cacao, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, 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 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 băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole veterinare, 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 unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole veterinare,
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
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă 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
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de curățare, 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 instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole utilizate împreună cu
tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, 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
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vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărarea
de servicii de telecomunicații, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
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 cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, 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 legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu arme, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume cu
privire la cosmetice, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații privind bunurile de larg
consum, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermedierea contractelor
de cumpărare și vânzare pentru terți,
managementul întreprinderilor industriale și
comerciale pentru dotarea acestora cu articole
de birou, intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
organizare de cumpărări colective, organizare de
abonamente la pachete media, organizare de
abonamente la mijloace de informare, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, organizare și coordonare de piețe de
vechituri, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, producție de programe

de teleshopping, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă în contul terților,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare (achiziții) cu articole
de birou pentru terți, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de achiziții, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de agenții de import și export,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de telemarketing, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, administrare
în materie de activități de marketing, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
analize publicitare, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, intermediere publicitară,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, marketing de produse,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, mostre de
produse, marketing pe internet, pregătire de
campanii publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
de afaceri, administrarea magazinelor.

───────
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(210) M 2020 06916
(151) 29/09/2020
(732) British American Tobacco

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEO PURPLE CLICK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 06917
(151) 29/09/2020
(732) PROMERCO IMPORT EXPORT

S.R.L., STR. GENERAL IOAN
CULCER NR. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dr Joseppe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști
medicale.

───────

(210) M 2020 06918
(151) 29/09/2020
(732) SC ESOP CONSULTING SRL,

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

(540)

ESOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.16; 26.13.25

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile/
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcții, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, oferirea de
informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, consultanță
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, marketing, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de comunicații corporative, publicitate

(Brands) Limited, 
4 TEMPLEPLACE, GLOBE 
HOUSE, LONDON,WC2R 2PG, GL,
 MAREA BRITANIE

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLADIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCURESTI,  ROMANIA

STR. DRUMUL BELSUGULUI 
NR.102E, SECTOR 6, 
BUCURESTI, 021527, ROMANIA
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online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, relații publice,
marketing cu public țintă, optimizarea traficului
siteurilor web, scrierea de texte publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
investiţii de capital, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, factoring.

───────

(210) M 2020 06919
(151) 29/09/2020
(732) SC PRO DEVELOPMENT

(540)

JOY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.09; 29.01.04;
29.01.13

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

35. Asistență în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea comercială a
licențelor produselor şi a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, închiriere de standuri
de vânzare, consultanță privind tehnicile de
vânzare şi programele de vânzare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații şi consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor şi articolelor de
achiziționat, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, informații despre metode de
vânzare, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermedierea de contacte comerciale şi
economice, mediere comercială şi încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării şi comercializării de produse,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă şi să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse servicii de asigurări, pentru a
permite clienților să compare şi să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare şi
să cumpere comod aceste servicii, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de intermediere
şi consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, servicii
de telemarketing, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, organizare de expoziții şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
şi publicitare, publicitate online, servicii de
comenzi online, închiriere de spațiu publicitar
online, compilare de anuare online ale firmelor,
servicii de publicitate şi marketing online,
publicitate la produsele şi serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu

SRL, 
STR. CALEA REPUBLICII  
NR. 129A, CAMERA 3, 
JUD.BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) Cabinet Ani Fuciu SRL, 
STR.  GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, 
AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#3A405A), bej (HEX #D6BC96)
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funcție de căutare, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile şi serviciile prestate de terți online pe
internet, realizare de sondaje online de cercetare
în domeniul administrării afacerilor, exploatare
comercială de centre comerciale pentru alte
persoane.

───────

(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.

───────

(540)

NATURAMA Natura în ramă

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

31. Plante uscate pentru decorare.
───────

(210) M 2020 07008
(151) 06/10/2020
(732) ALEXANDRU COSTACHE, 

STR. ZAGAZULUI NR. 13-19, 
SC.A, ET. 8, AP. 817, SECTOR 1,
BUCURESTI, 115400, ROMANIA

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

(210) M 2020 07017
(151) 01/10/2020
(732) CATALIN BADEA, 

STRADA MATEI BASARAB, 
NR. 104, BL. 72, SC. 3,AP 69, 
SECTOR 3, BUCURESTI,
030678, ROMANIA
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(540)

TOP TINT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02; 26.11.12

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(540)

WINEBOX

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu răcitoare electrice pentru vin, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii din hârtie pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu carduri
de cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ambalaje pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi
din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu felicitări (care însoțesc)
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii din carton pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dopuri de plută pentru recipiente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dopuri
din imitații de plută, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi pentru vinuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pahare cu picior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pahare de bere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pahare
de cocktail, servicii de vânzare cu amănuntul

(210) M 2020 07019
(151) 01/10/2020
(732) IONUȚ-MARIAN IACOB, 

STR. PODUL GIURGIULUI NR. 10,
BL. 8, ET. 7,  AP. 31, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050361, ROMANIA

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

(210) M 2020 07020
(151) 01/10/2020
(732) MARCEL COJOC,

 BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 243, 
AP. 32, JUD. MUREȘ, TÂRGU 
MUREŞ, ROMANIA

(740) S.C. LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJ1, BIROU 1.02, CAM. 2, 
SECTOR 5,BUCUREȘTI, 050726, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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în legătură cu pahare de coniac, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pahare
de lichior, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pahare de vin, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pahare de whisky,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
pahare (articole de masă), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi din porțelan
pentru pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi din piele pentru pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
frapiere pentru răcirea vinului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
sticlă de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gulere de picurare pentru vin, special
adaptate pentru a fi utilizate în jurul părții de
sus a sticlelor de vin pentru a opri picăturile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru sticle și pahare de vin
din metale prețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pungi de cadou, din
material textil, pentru vin, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu funde din material
textil pentru ambalarea cadourilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panglici
pentru ambalarea cadourilor, din material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brânzeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brânzeturi cu trufe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brânzeturi maturate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conserve din carne de vânat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conserve de carne
de pasăre, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sosuri de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu praline de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată cu lichior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bomboane cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri din ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iepurași de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi aromatizate
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ouă de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fondue din
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere și produse de bere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi

nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi spirtoase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi aperitiv,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lichioruri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sake, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chibrituri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu răcitoare electrice pentru vin, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii din hârtie pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carduri de cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ambalaje pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pungi din hârtie
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu felicitări (care însoțesc)
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii din carton pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dopuri de plută pentru recipiente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dopuri din imitații de plută, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi pentru vinuri (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ustensile
casnice și de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pahare cu
picior, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pahare de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pahare
de cocktail, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pahare de coniac, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pahare de lichior, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pahare de
vin, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pahare de whisky, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
pahare (articole de masă), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
din porțelan pentru pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
din piele pentru pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu frapiere pentru
răcirea vinului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru sticlă de
vin, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), servicii de vânzare cu amănuntul online
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în legătură cu gulere de picurare pentru vin,
special adaptate pentru a fi utilizate în jurul
părții de sus a sticlelor de vin pentru a opri
picăturile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru sticle și
pahare de vin din metale prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pungi de cadou, din material textil, pentru
vin, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu funde din material textil pentru
ambalarea cadourilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu panglici pentru
ambalarea cadourilor, din material textil, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brânzeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brânzeturi cu trufe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brânzeturi maturate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu conserve din
carne de vânat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conserve de carne de
pasăre, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sosuri de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu praline de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ciocolată cu lichior, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bomboane cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri din ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu iepurași de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi aromatizate cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ouă
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fondue din ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bere și produse de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi spirtoase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi aperitiv, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lichioruri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sake, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chibrituri.

───────

(210) M 2020 07023
(151) 02/10/2020
(732) S.C. EXPERT RESHAPE CENTER

(540)

Expert Remodeling

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.23

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

44. Servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de depilare cu ceară, masaj, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
cosmetică, servicii de analiză cosmetică, servicii
de electroliză cosmetică, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru ten, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp.

───────

S.R.L., 
CALEA MOȘILOR NR. 158,
BIROUL 2A, SC. B, ET. 2, 
SECTOR2, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 07024
(151) 02/10/2020
(732) S.C. REC-STOP-PLAY

(540)

BVR'S CREATIVE LODGE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.05.05; 03.05.24

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 07025
(151) 02/10/2020
(732) S.C. DEVEO MEDIA S.R.L.,

STR. TRAIAN NR. 9, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400040, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AVENTURILE LUI
FRAM URSUL POLAR

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

9. Filme video descărcabile sau înregistrate,
filme cinematografice descărcabile sau
înregistrate, desene animate descărcabile sau
înregistrate.
16. Cărți, cărți ilustrate, cărți școlare, cărți
manuscrise, cărți educative.
28. Cărți (jocuri), jocuri.

───────

(210) M 2020 07028
(151) 02/10/2020
(732) S.C. MAGUAY COMPUTERS

S.R.L., STR. BRATULUI NR. 23,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020565,
ROMANIA

(540)

CloudBox MAGUAY
CLOUD SOLUTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.03; 26.03.05

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

ADVERTISING S.R.L., 
ALEEABARAJUL CUCUTENI NR. 6, 
BL.  M6A, SC. B, ET. 4, AP. 37, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate:  portocaliu (Pantone
137 C), albastru (Pantone 2748 C)
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9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.

───────

(540)

Drago-Engineering

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.01.02; 05.01.05

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 07034
(151) 02/10/2020
(732) Adobe Inc., 345 PARK AVENUE,

CALIFORNIA, SAN JOSE, 95110,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

A

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

35. Servicii de consultanță în afaceri în
domeniile marketingului, publicității și gestionării
experienței clienților, furnizarea de consultanță,
servicii de consiliere și informații tehnice în
domeniile marketingului și publicității digitale,
strategiei de afaceri digitale și desfășurării
afacerilor pe platforme de software de comerț
electronic pentru calculator, consultanță în
organizare și management de afaceri, servicii
de optimizare a afacerilor, și anume, consultanță
în managementul afacerilor în legătură cu
strategia, marketingul, vânzările și operarea
cu utilizarea modelelor analitice și statistice
pentru înțelegerea și prezicerea consumatorilor,
afacerilor și a tendințelor și acțiunilor pieței,
furnizarea de servicii de informaţii pentru
afaceri, furnizarea de servicii de informații pentru
clienți în domeniul analizei campaniilor de
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în publicitate și marketing, și anume, furnizare
de servicii de publicitate și marketing pentru
prognoză, gestionare, monitorizare și optimizare
a performanței campaniilor de publicitate și

(210) M 2020 07031
(151) 02/10/2020
(732) VLAD SIMIONESCU,

 BLD. DECEBAL NR 17, BL S16, 
SC.  A, ET. 7, AP.  21, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
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marketing, analiza datelor de afaceri, cercetări
de piață și analize de afaceri, servicii de
analiză statistică și raportare în scopuri
comerciale, furnizarea de servicii de marketing
și publicitate comercială pentru întreprinderi cu
volume mari de date care trebuie valorificate
pentru recomandări inteligente și avantaje
decizionale prin știința datelor, și anume
inteligența artificială (AI), tehnologii și algoritmi
de învățare automată și învățare profundă,
gestionarea computerizată a bazelor de date,
colectarea, raportarea, analiza și integrarea
datelor referitoare la utilizarea site-urilor web și a
aplicațiilor altora, utilizarea altor date din diverse
surse și eficacitatea campaniilor de publicitate și
marketing, efectuarea de anchete de cercetare
de afaceri și de piață, pregătirea electronică a
rapoartelor de afaceri referitoare la satisfacția
și atitudinea clienților și angajaților, climatul
organizațional sau eficacitatea și utilizarea site-
urilor web, proiectarea și cercetarea sondajelor
în domeniul campaniilor și analizei de publicitate
și marketing.
42. Servicii de calculatoare și anume, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), proiectare de software de calculator,
consultare de software de calculator și servicii
de furnizor de găzduire în cloud, oferind software
pentru publicitate digitală și marketing, analize,
comerț electronic și managementul experienței
clienților, servicii de consultanță informatică în
domeniul proiectării, implementării și utilizării
sistemelor software pentru calculator de comerț
electronic pentru terți, software ca serviciu
(SaaS) și anume, furnizarea de software pentru
crearea, prognozarea, executarea, gestionarea,
monitorizarea, urmărirea, testarea și optimizarea
performanței și eficacității campaniilor de
publicitate digitală și marketing pe mai
multe canale, inclusiv site-uri web, rețele
sociale, video online, site-uri web mobile,
aplicații mobile, dispozitive mobile, TV, e-
mail, afișare și publicitate de căutare, software
ca serviciu (SaaS) și anume, furnizarea de
software pentru gestionarea activelor digitale
și gestionarea conținutului web, software ca
serviciu (SaaS), și anume, furnizarea de
software pentru utilizare în gestionarea călătoriei
și experienței clienților, software ca serviciu
(SaaS) și anume furnizarea de software
pentru măsurarea, segmentarea și analiza
audienței online, software ca serviciu (SaaS)
și anume furnizarea de software în domeniul
analizei web care colectează, gestionează,
integrează, analizează, monitorizează și
urmărește activitatea vizitatorilor site-ului web
în scopul îmbunătățirii experiențelor online și

optimizării performanței și eficacității campanii și
site-urilor de publicitate și marketing atât online,
cât și offline, software ca serviciu (SaaS) și
anume, furnizarea de software de automatizare a
marketingului, software de marketing omnicanal,
software de generare a ghidarii și software
pentru marketing bazat pe cont, software ca
serviciu (SaaS) și anume furnizarea de software
de calculator pentru a permite utilizatorilor să
efectueze tranzacții electronice de afaceri în
domeniul comerțului electronic, furnizarea de
software online, care nu poate fi descărcat,
pentru servicii de publicitate tv bazate pe date,
platforma ca serviciu (PaaS) cu platforme de
software de calculator pentru depozitarea și
gestionarea datelor, colectarea datelor, analiza
datelor, raportare, segmentare, vizualizare și
prezentare a datelor, platforma ca serviciu
(PaaS) cu platforme de software de calculator
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, afișarea,
vizualizarea, optimizarea, testarea, măsurarea
și gestionarea datelor clienților, platformă ca
serviciu (PaaS) cu platforme software de
calculator pentru analiza clienților, platforma ca
serviciu (PaaS) și anume, o platformă pe partea
cererii (DSP) pentru planificarea, cumpărarea,
măsurarea și optimizarea publicității, software
ca serviciu (SaaS) care conține software pentru
un cadru de servicii de informatii bazate pe
știința datelor folosind inteligența artificială (AI)
și învățarea automată pentru îmbunătățirea
experiențelor digitale în domeniile gestionării
experienței clienților și livrării de marketing
și publicitate, furnizarea de software online
care nu poate fi descărcat folosind știința
datelor și anume, inteligență artificială (AI),
învățare automată, învățare profundă, învățare
statistică și exploatarea datelor, pentru predicție
contextuală, personalizare, analize predictive,
modelare predictivă, vizualizare și informatii
de afaceri (business intelligence), servicii de
furnizor de servicii de aplicații (ASP) cu software
de interfață de programare a aplicațiilor (API)
pentru construirea, crearea și dezvoltarea de
publicitate digitală și marketing, analize, comerț
electronic și aplicații și integrări de gestionare
a experienței clienților, furnizor de servicii de
aplicații (ASP) și anume, găzduire, gestionare,
dezvoltare, analiză și întreținere de aplicații,
software și site-uri web ale tertilor în domeniile
publicității, marketingului, analizei, comerțului
electronic și gestionării experienței clienților,
servicii de furnizor de servicii de aplicații (ASP)
cu software de calculator pentru utilizare la
crearea, proiectarea, construirea, publicarea
și gestionarea site-urilor web, furnizor de
servicii de aplicații (ASP) și anume furnizarea
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de software și instrumente de dezvoltare
software utilizate pentru a crea și livra conținut
video, multimedia, publicitar, de marketing și
promoțional prin internet, rețele de calculatoare,
alte rețele de telecomunicații și dispozitive de
comunicații mobile, software ca serviciu (SaaS)
și anume, furnizarea de software pentru crearea,
gestionarea, livrarea, publicarea și distribuirea
de conținut publicitar mobil, web și digital,
pe mai multe canale, software ca serviciu
(SaaS) și anume, furnizarea de software pentru
gestionarea, colectarea, integrarea, raportarea,
analiza, vizualizarea, indexarea, filtrarea și
partajarea unei largi varietăți de date și
informații privind comportamentul vizitatorilor
site-ului web în domeniul optimizării afacerii
online, software ca serviciu (SaaS) și anume,
furnizarea de software pentru utilizare în
managementul marketingului de căutare și
anume, software care gestionează, colectează,
integrează, analizează, raportează și urmărește
rezultatele căutării pe internet și o mare
varietate de date și informații referitoare la
activitatea utilizatorului pe site-uri web, servicii
de exploatare de date, servicii de calculatoare
și anume, furnizarea de informații tehnice și
servicii de consultanță în domeniul software-
ului de calculator și cloud computing, furnizarea
de servicii de asistență tehnică sub formă
de depanare în domeniul software-ului de
computer și cloud computing, servicii de
asistență tehnică în înființarea magazinelor
de comerț electronic și anume, depanarea
implementării și utilizării sistemelor software
de comerț electronic pentru calculator și
proiectarea paginilor de start și a site-urilor
web, cercetare, proiectare și dezvoltare de
software de calculator, întreținere, actualizare și
închiriere de software de calculator, programare
pe calculator.

───────

(210) M 2020 07064
(151) 03/10/2020
(732) CRISTIAN CATEA, SOSEAUA

OLTENITEI NR 162, BLOC 3,
APARTAMENT 126, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041323, ROMANIA

(540)

EROSINO

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice.
30. Alimente pe bază de cacao, ciocolată.
32. Siropuri pentru băuturi nealcoolice.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), roşu (HEX #C60800), alb
(HEX #FFFFFF)
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(210) M 2020 07070
(151) 05/10/2020
(732) AUTOGAZ ROMANIA SRL, STR.

TOPORASI NR. 2-6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050344, ROMANIA

(540)

SM GAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Canistre (recipiente) din metal pentru
combustibil ce fac parte din instalaţia GPL
montată pe autovehicule.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

───────

(210) M 2020 07075
(151) 05/10/2020
(732) Microban Products Company,

11400 VANSTORY DRIVE,
HUNTERSVILLE, 28078, NC,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

MICROBAN 24 HOUR

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.01

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

(210) M 2020 07072
(151) 05/10/2020
(732) GALICONS SRL, 

STR. ALEXANDRU CEL BUN 
NR 230A,JUDEŢ BACAU, 
LETEA VECHE,600593, BACĂU, 
ROMANIA

DUDIRENT

(591) Culori revendicate: albastru (RAL 
5017),  roşu (RAL 3020)

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
alb

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

1. Produse chimice antimicrobiene și
antibacteriene utilizate în industrie, știință și
fotografie, precum și în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice pentru
utilizare ca inhibitori de creștere microbiană,
produse chimice utilizate ca aditivi pentru a
conferi proprietăți antibacteriene, antifungice și
antimicrobiene produselor din plastic, din rășini
din plastic, din fibre sau din materiale textile,
inoculanți microbieni, altele decât cele de uz
medical, detergenți cu proprietăți antibacteriene
pentru utilizare în procesele de fabricație,
produse chimice industriale, produse chimice
utilizate  la fabricarea textilelor sau a țesăturilor.
3. Preparate  pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare  și  abrazive,  preparate  de  curățat 
pentru  toate scopurile, nemedicinale, preparate
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5. Preparate antimicrobiene, preparate
antibacteriene, preparate antifungice, preparate
dezodorizante, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, dezinfectanți pentru scopuri
igienice, antiseptice, germicide, preparate de
sterilizare, spray-uri antibacteriene, geluri,
săpun, substanțe pentru spălarea mâinilor,
produse farmaceutice, substanțe antibacteriene
de uz medical, detergenți dezinfectanți,
dezinfectanți pentru utilizare în domeniul îngrijirii
sănătății, industrial, rezidențial și comercial,
dezinfectanți pentru utilizare pe echipamente
medicale, podele, pereți și accesorii pentru băi,
dezinfectanți pentru uz sanitar, dezinfectanți
pentru uz igienic, șervețele de unică folosință
impregnate cu substanțe chimice dezinfectante
sau compuși ai acestora pentru utilizare în
domeniul îngrijirii sănătății, industrial, rezidențial
și comercial, șervețele de unică folosință
impregnate cu substanțe chimice dezinfectante
sau compuși ai acestora pentru utilizare
pe echipamente medicale, podele, pereți
și accesorii pentru băi, șervețele igienice
de unică folosință, șervețele antiseptice,
substanțe antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate antimicrobiene pentru
igienizarea mâinilor, preparate antimicrobiene
pentru tratarea creșterii mucegaiului, fungilor,
bacteriilor și ciupercilor pe diferite suprafețe,
preparate antimicrobiene biostatice pentru
tratarea bacteriilor, mucegaiului, fungilor, algelor
și drojdiilor și pentru inhibarea creșterii acestor
organisme, prosoape din microfibre impregnate
cu un tratament antimicrobian, substanțe
chimice care inhibă mucegaiul pentru tratarea
creșterii mucegaiului în și în jurul clădirilor și
vehiculelor, săpun antibacterian.

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri de
joacă, nu din metal, piatra de pavare, construcții
prefabricate nemetalice, secțiuni prefabricate de
construcții nemetalice, elemente prefabricate de
constructii, din beton, beton, beton armat, mortar.
37. Servicii de pavare și pardosire, montare de
plăci pentru pardoseli, servicii de construcții, de
așezare a pietrei de pavaj, montare, întreținere
și reparații de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriile acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de stratificare a
betonului, servicii de terasamente, servicii de
contractare pentru realizarea de pavaje.

de curățat cu proprietăți de dezodorizare pentru
toate scopurile, preparate pentru curățarea
covoarelor și tapițeriei, preparate pentru
curățarea automobilelor, agenți de curățare
pentru curățarea suprafețelor dure și moi,
preparate de curățare pentru utilizare în
domeniul sănătății, rezidențial, comercial și
industrial, nemedicinale, cârpe impregnate cu
preparate de curățat, detergenți dezodorizanți
pentru covoare și tapițerii, geluri pentru curățarea
mâinilor, nemedicinale, preparate pentru
curățarea mâinilor, nemedicinale, săpunuri
pentru mâini, săpunuri lichide pentru mâini, față
și corp, cârpe impregnate cu un detergent pentru
curățare, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți pentru
vase, detergenți pentru vasul de toaletă.

───────

(210) M 2020 07076
(151) 05/10/2020
(732) ELIS PAVAJE SRL, 

STR.ZORILOR, NR. 1, JUD. ALBA,
PETREȘTI, ALBA, ROMANIA

(740) Weizmann Ariana & Partners
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
STR. 11IUNIE, NR. 51, 
CLADIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

elis PIETRA

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

───────
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(210) M 2020 07083
(151) 05/10/2020
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

(540)

GLUTAX5

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.25; 26.13.25;
27.07.01

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

5. Suplimente nutritive, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimico-
farmaceutice, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente alimentare
pe bază de minerale, preparate farmaceutice,
suplimente dietetice proteice, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, băuturi pentru scopuri
medicale (suplimente dietetice), preparate
dietetice și alimentare de uz medical, băuturi
dietetice de uz medical, suplimente alimentare
de uz medical și preparate dietetice, suplimente
dietetice pentru consumul uman, alimente
dietetice de uz medical, suplimente dietetice sub
formă de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de uz
medical.

───────

(210) M 2020 07084
(151) 05/10/2020
(732) PETRICA LEFTER, STR. IZVORUL

RECE NR. 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

YAAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
echipament de gimnastică (îmbrăcăminte,
încălțăminte), încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte de plajă, încălțăminte de sport,
încălțăminte de stradă, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru bărbați și femei.
41. Educație, divertisment și sport, activități
culturale, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, concerte muzicale pentru
televiziune, concursuri televizate, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment on-
line, divertisment pe internet, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, exploatarea sălilor de dans,
divertisment televizat, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de karaoke, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, grădini
cu acces public (recreere), management
artistic de teatru, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, music-hall
(divertisment), muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de
vară, organizare de activități educative pentru

SOSEAUA TAMASI NR. 20, 
HALA  6A, JUD. ILFOV, BUFTEA, 
ILFOV, ROMANIA
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tabere de vară, organizare de cluburi de
fani (divertisment), organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de petreceri, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de webinare, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, producție
de spectacole muzicale, punere la dispoziție
de săli de divertisment, punerea la dispoziție
de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, proiectarea filmelor,
proiecții de filme cinematografice, proiecție
de filme video, servicii culturale, servicii
ale agențiilor de divertisment, servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment prestate de cântăreți, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de divertisment muzical cu jazz, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de reporteri de știri, sport
și fitness, turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), interpretare de muzică și canto.

───────

(540)

MAI BUN DECAT ORIGINALUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, trimiterea de mesaje,
trasmiterea prin satelit, flux continuu (streaming)
de date.
41. Producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de competiţii (educţie sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.

───────

(540)
Mynergy

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

(210) M 2020 07086
(151) 05/10/2020
(732) S.C. STUDIO 47 MS S.R.L., 

STR. VÎNĂTORILOR NR. 34, 
BL. D1A,  AP.7, JUDEŢUL ALBA, 
ALBA IULIA,  013833, ALBA, 
ROMANIA

(210) M 2020 07087
(151) 05/10/2020
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL, 

BD. BASARABIA, NR. 256, 
COMP 10, INCINTA FAUR, 
SECTOR 3,BUCURESTI, 
030352, ROMANIA
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3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice şi de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 07088
(151) 05/10/2020
(732) MARISTAR COM S.R.L.,

(540)

RAMATUELLE events
beyond imagination

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.13; 27.07.17; 26.01.01;
26.01.07; 26.01.18; 29.01.15

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

41. Organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, coordonare de evenimente de
divertisment.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de snack-baruri, localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, organizare de
recepţii pentru nunţi (furnizare spaţii), organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură).

───────

ALEEA TERRRA, CORP C7,
LOCALITATEA TITU, 
JUD. DÂMBOVIŢA, TITU, 
DAMBOVIȚA,ROMANIA

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

(591)    Culori  revendicate:  maro,  galben,
portocaliu, verde, albastru
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(210) M 2020 07090
(151) 05/10/2020
(732) LOGO CUPS S.R.L., STR. RODNEI

NR.10, CORP C, AP.1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400393,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SARGUINTEI NR.39, AP.12, JUDEȚUL
CLUJ, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

VITRUS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

19. Materiale nemetalice pentru clădiri şi
construcţii, monumente, nemetalice, dale din
ceramică, lucrări refractare din ceramică pentru
construcții, ghips folosit în ceramică (materiale
de construcții), tuburi din ceramică și ciment
pentru construcții, articole din ceramică pentru
construcții, mase refractare din ceramică pentru
căptușirea cuptoarelor metalurgice, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, gresie,
faianță pentru construcții.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit şi articole pentru
masă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi lut, recipiente din ceramică, cutii
de ceramică, cutii din ceramică, ornamente din
ceramică, ornamente de ceramică, crăticioare
din ceramică, pușculițe din ceramică, ghivece din
ceramică, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
veselă din ceramică, căni din ceramică, vase
de ceramică, ghivece de ceramică, vase

din ceramică, statuete din ceramică, sculpturi
din ceramică, statuete de ceramică, busturi
realizate din ceramică, căni confecționate din
ceramică, cupe confecționate din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, statuete
confecționate din ceramică, figurine realizate
din ceramică, servicii de cafea de ceramică,
produse din ceramică pentru bucătărie, pitici
de grădină din ceramică, cutii de ceramică
pentru monede, vase pentru copt din ceramică,
vaze din ceramică pentru podea, lucrări de
artă confecționate din ceramică, artă murală din
ceramică în 3D, capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, vase de uz casnic termoizolate
de ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceramică, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
sancai din dinastia Tang (ceramică emailată
în trei culori), statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, vase
pentru condimente, vase de lut, vase pentru
păstrarea usturoiului, veselă, servicii (veselă),
platouri (veselă), veselă, articole de bucătărie și
recipiente, porțelan pentru uz casnic, articole din
portelan pentru uz casnic, seturi căni de ceai,
recipiente pentru ulei (oliviere), recipiente pentru
oțet (oțetare), cești, carafe, vase, capace pentru
vase, untiere, vase de băut, vase pentru legume,
fructiere, recipiente pentru bucătărie, suporturi
pentru meniuri, căni, boluri, boluri de salată,
solnițe, farfurioare, cupe (veselă), servicii de
ceai (veselă), servicii de cafea (cești și farfurii),
supiere, seturi de condimente, zaharnițe, farfurii
de masă, platouri, ceainice, suporturi pentru
pahare, statui, figurine din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, ceramică pentru uz
casnic.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare în legătură cu ustensile şi
recipiente de uz casnic sau de bucătărie, vase
de gătit şi articole pentru masă, servicii de
vânzare în legătură cu materiale de construcție
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nemetalice, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, ghips folosit în ceramică, tuburi din
ceramică și ciment, articole din ceramică pentru
construcții, mase refractare din ceramică pentru
căptușirea cuptoarelor metalurgice, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, gresie,
faianță, servicii de vânzare în legătură cu
monumente nemetalice, servicii de vânzare în
legătură cu monumente din ceramică.

───────

(540)

My'NERGY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(540)

Ferma Crișan Zinveli Popșor
Acolo unde țăranii Ară dealu' !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
09.01.10; 02.09.14; 29.01.15; 05.03.13

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inclusiv
activități de comerț cu ridicata şi amănuntul,
servicii de agenție de import-export.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(591) Culori revendicate: maro deschis, maro
închis, verde, verde deschis, galben
deschis, bej, albastru

(210) M 2020 07091
(151) 05/10/2020
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL, 

(210) M 2020 07098
(151) 05/10/2020
(732) PETRICA POPSOR,

BD. BASARABIA NR. 256, 
CAMP 10,  INCINTA FAUR, 
BUCUREȘTI, 030352, ROMANIA

INTR. VISINULUI NR.1, SC. B, 
AP. 20,  JUDEȚUL BISTRIȚA 
NĂSĂUD,  BISTRIȚA, 420166, 
BISTRIȚA  NĂSĂUD, ROMANIA
GAVRIL IANUL, 
STR. PRINCIPALANR. 406, 
JUDEȚUL BISTRIȚA  NĂSĂUD, 
SALVA, 427255,  BISTRIȚA 
NĂSĂUD, ROMANIA
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(540)

ANONYMOUS CREW

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.12; 26.03.02

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale prestate de terți pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 08462
(151) 23/11/2020
(732) TERRA SERVICE SECURITY,

(540)

TERRA SERVICE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
26.03.18; 27.05.01; 27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 08042
(151) 06/11/2020
(732) ANONYMOUS CREW SRL, 

STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 54,
CORP B, CAMERA NR. 2, 
SECTOR4, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

BD. CAMIL RESSU NR.38,BL. 
A11, ET. 4, AP. 20, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031755, ROMANIA
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(210) M 2020 08470
(151) 23/11/2020
(732) LUP ONI PAZA SI PROTECTIE

(540)

LUP ONI PAZĂ ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.04; 24.11.25

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

45. Servicii de pază.
───────

(210) M 2020 08538
(151) 25/11/2020
(732) CARPAT GUARD INTERVENTII

SRL, STR. ALEXANDRU MORUZZI
NR. 5, BL. A13, SC. 1, ET. 6, AP.
21, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CARPAT GUARD INTERVENTII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(540)

CARPAT GUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 09136
(151) 17/12/2020
(732) GALEA SECURITY SRL, STR.

APELE VII NR. 21-23, CAMERA 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062324,
ROMANIA

(540)

Galea Security

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 23.05.05

SRL, STR. IACOB MURESIANU
NR. 20, JUD. ALBA, SINCEL,
517670, ALBA, ROMANIA

(210) M 2020 08539
(151) 25/11/2020
(732) S.C CARPAT GUARD S.R.L., 

STR. ALEXANDRU MORUZZI 
NR. 5, BL.  A13, SC. 1, ET. 6, AP. 21,
SECTOR3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA ADRIANA , 
BD. DECEBAL NR. 17, BL. S16,
SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030968, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate televizată,
publicitate și reclamă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radiofonică.
45. Servicii de pază, servicii de paza antiefracție,
servicii de pază și protecție , servicii de
pază pentru infrastructuri, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, gardă de
corp personală (escortă), escortă personală
(gardă de corp), escortă (gardă de corp
personală), servicii prestate de gardă de
securitate, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de siguranță, salvare, securitate și control
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor.

───────



Tabel cu cererile de mărci admise la
înregistrare (în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea 84/1998,
republicată
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1 M 2020 03886 06/08/2009 TOCORP HOLDING B.V. ANDREA'S 15
2 M 2020 03966 11/09/2020 VIRGIL MELNIC Cartea All Inclusive 15
3 M 2020 04187 06/11/2017 RÜSTÜ ÖCZAN ipek 15
4 M 2020 04882 14/07/2020 S.C. IZOPOL S.R.L. Șindrilă FINLANDEZĂ 16
5 M 2020 05159 23/07/2020 RWR TRADE SRL SELFY SPUMĂ ACTIVĂ 16

Conectata
16

7 M 2020 05207 10/09/2020 VODAFONE ROMÂNIA SA Tinem Romania Conectata 17
8 M 2020 05282 28/07/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV LaProvincia Pui Vegetarian 17

LED
KERAPIL 18

10 M 2020 05437 05/08/2020 MITZUU MEDIA SRL MITZUU 18

S.R.L.
LOCALGOURMET 19

12 M 2020 05495 05/08/2020 NILBIDI TRANS SRL Shine Whitening Technology 20

TUFEANU
ORA AUTOMOBILE 20

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT
CATEDRALA CREDINȚEI 21

15 M 2020 05531 06/08/2020 STAICU CONSTRUCT SRL SCT CONSTRUCT 21
16 M 2020 05550 07/09/2020 SC MIDAS & CO SRL MidasAnAir 21

SERVICES SRL
bytex 22

18 M 2020 05699 13/08/2020 RCS & RDS SA TARA MEA 22
19 M 2020 05765 16/08/2020 CRISTINA CHIRIAC CONAF ROMANIA 22
20 M 2020 05766 17/08/2020 POPASUL TREBES SRL NITRAMONIA 23
21 M 2020 05768 17/08/2020 MARIUS ARGHERIE OIL & GAS 23

BUILDINGS SRL
CAROL PLAZA 23

23 M 2020 05778 17/08/2020 S.C. LOVEX XXX SRL LOVEX 4 tablets Sildenafil 24

24 M 2020 05850
17/09/2020 DORA COCIȘ Centrul de terapie şi masaj

Dora Cociş
24

25 M 2020 05933 21/08/2020 BRAVO PRODUCTIONS SRL MIRCEA BRAVO 24
26 M 2020 05949 24/08/2020 OCTAV-MIHAI LITINSCHI Fly Buy 27
27 M 2020 05953 11/09/2020 SC ALTA COSMETICS SRL ALTA 27

28 M 2020 05955
25/08/2020 INNOVATIVE MEDIA

PRODUCTION SRL
ZAYA 28

29 M 2020 05959
25/08/2020 Î.M. VINĂRIA PURCARI

S.R.L.
GALERIA VINULUI 28

30 M 2020 05970
25/08/2020 PT INDOFOOD SUKSES

MAKMUR TBK
Indomie Noodles Vegetable
Flavour

29

31 M 2020 05971
25/08/2020 PT INDOFOOD SUKSES

MAKMUR TBK
Indomie Noodles Vegetable
Flavour Gust de legume

29

32 M 2020 05972
25/08/2020 PT Indofood Sukses Makmur

Tbk
Indomie Noodles Gust de pui
Chicken Flavour

30

10/09/2020 VODAFONE ROMÂNIA SA Mentinem Romania6 M 2020 05206

18/05/2011 LABORATOIRES NOREVA-9   M 2020 05365

02/09/2020 BYTEX SOFTWARE17    M 2020 05579

05/08/2020 RICHEARD-CONSTANTINM 2020 0549613

M 2020 05491 

05/08/2020 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

11 05/08/2020 LOCAL GOURMET 197

14 M 2020 05499 

M 2020 05770 17/08/2020 SC ROYAL ESTATES &22
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33 M 2020 05973
25/08/2020 TOMIS GARDEN

RESIDENCE S.R.L.
JURASICA ADVENTURE
THEME PARK NEPTUN

30

34 M 2020 05976
25/08/2020 M&B OPERATIV

CONSULTING SRL
Mesendorf Gasthaus 31

35 M 2020 05979 25/08/2020 EDUARD-MIHAI CHITICARU SALVADORE 31
36 M 2020 05980 25/08/2020 CRISTIAN LUNGU SolarPro 31
37 M 2020 05981 25/08/2020 ADRIAN MIHAI BOTNARI Di'gusto 32

38 M 2020 05982
25/08/2020 CALIPSO S.R.L. FUNCTIONAL BOTANIC

DRINK
32

39 M 2020 05983
25/08/2020 CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L.
GourmetXperience 32

40 M 2020 05985
25/08/2020 NESTE INTERNATIONAL

SRL
Autodrive 34

41 M 2020 05987 25/08/2020 E INNOVATION DEV S.R.L. RMAG 34

42 M 2020 05988
25/08/2020 British American Tobacco

(Brands) Inc.
KENT SYNERGY 35

43 M 2020 05989 25/08/2020 EDUARD MIHAI BUNGHIUZ LEMINI 35

44 M 2020 05990
26/08/2020 ALEXANDRU-ROMULUS

DICĂ
Crio Flowers Infinite Blossom 36

45 M 2020 05992 25/08/2020 ANA-RUXANDRA CUC TZITZI 43
46 M 2020 05997 26/08/2020 SC HEGYIYANN SRL AL Forno Sighişoara 43

47 M 2020 05999

26/08/2020 ANDREEA POTERA
SIMONA IULIA
GADINCEANU

Atelierul de dulciuri 43

48 M 2020 06000
14/09/2020 SCULPTOPLASTICS 3E SRL Arta Modelării Fiinţei

Sculptoplastics
44

49 M 2020 06001
26/08/2020 WONDER FOODS SRL NEW ASK REFILLABLE

ELECTRONIC LIGHTER
45

50 M 2020 06004 26/08/2020 GABRIEL BĂNICĂ SKYLUX 45
51 M 2020 06006 26/08/2020 SCHUMY SERVICES SRL SCAFFE 47
52 M 2020 06007 26/08/2020 SCHUMY SERVICES SRL LFshop 48

53 M 2020 06008

26/08/2020 OANCEA DANIEL
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Pensiunea Transilvania Locul
tău în inima Ardealului

50

54 M 2020 06010 26/08/2020 CEDAR INVEST S.R.L. PALTIM 50
55 M 2020 06012 26/08/2020 E INNOVATION DEV S.R.L. @ Rmag 51
56 M 2020 06013 26/08/2020 MACROMEX SRL FOOD & GLORY 51
57 M 2020 06014 26/08/2020 SC VAVIAN PHARMA SRL DIGESTORIUM 52
58 M 2020 06015 26/08/2020 ALDI GmbH & CO. KG AMAROY 52

59 M 2020 06017
26/08/2020 METRIC SPACE DESIGN

S.R.L.
metric space 52

60 M 2020 06018 26/08/2020 STEFAN-ROMULUS CUCU Naive universe 53

61 M 2020 06019
26/08/2020 THE RAINBOWIDEA S.R.L. TURN MAYBE INTO NOW

AND WOW
54

62 M 2020 06020
26/08/2020 Cineplexx Kinobetriebe

GMBH
CINEPLEXX 54

63 M 2020 06021
26/08/2020 Cineplexx Kinobetriebe

GMBH
CINEPLEXX 54
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64 M 2020 06023 26/08/2020 ALEXANDRU-LUCIAN NIȚU FLUMINUM 55

65 M 2020 06025
26/08/2020 CLUB SPORTIV SUPORTER

CLUB OLIMPIA MCMXXI
FOTBAL CLUB OLIMPIA
SATU MARE 1921

56

66 M 2020 06026

26/08/2020 SIMACHE & VRANĂ
ESENTIAL PSY -
SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ DE
PSIHOLOGIE

ESENTIAL PSY Esențialul
ești TU!

57

67 M 2020 06027

26/08/2020 UNIUNEA
PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN
ROMÂNIA (UPFR) -
ASOCIAȚIA PENTRU
DREPTURI CONEXE

UNIUNEA
PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN
ROMÂNIA - ASOCIAȚIA
PENTRU DREPTURI
CONEXE

58

68 M 2020 06028 26/08/2020 MIHAI JUNCAR Excelența creată de specialiști 58

69 M 2020 06030
27/08/2020 SC TS LOCKS

DISTRIBUTION SRL
MAXXCLEAN 58

70 M 2020 06035 27/08/2020 J & N ENTERTAINMENT SRL DREAM MAKERS 59
71 M 2020 06037 07/09/2020 DIGITAL CHARMS SRL DIGITAL CHARMS 59

72 M 2020 06039
27/08/2020 VEEWIN S.R.L. ROCHENA YOUR PRETTY

DIARY
59

73 M 2020 06040
27/08/2020 VIDARA GROUP BUILDINGS

SRL
NOVV THE FUTURE IS
HERE

60

74 M 2020 06044 27/08/2020 PEDROGROUP AGRO SRL HART 60
75 M 2020 06046 27/08/2020 TIBERIU FLORIAN POP CEL 61
76 M 2020 06048 27/08/2020 AUTO LUCAS ONLINE SRL autolucas 61
77 M 2020 06050 27/08/2020 NICUŞOR ILIE SUPERFIGHT SYSTEM 62

78 M 2020 06051

27/08/2020 PT INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK

Indomie Instant Noodles
INSTANT NOODLE SOUP
Vegetable Flavour

63

79 M 2020 06054 27/08/2020 BIG BOX CONNECT S.R.L. AquaSpa 63
80 M 2020 06055 27/08/2020 MARIAN OUATU WEBSEM 65

81 M 2020 06056

27/08/2020 EUROCCOPER SRL EUROCCOPER LOGISTICS
CUSTOMS TRANSPORT
since 1994

65

82 M 2020 06057 27/08/2020 S.ORGANIC CLOTHING SRL De IONESCU EST.2019 66
83 M 2020 06058 27/08/2020 MC STORE SOLUTION SRL Edman 66

84 M 2020 06059
27/08/2020 ALEXANDRU ALIN URECHE Whelp We win by helping

others
83

85 M 2020 06060 27/08/2020 GESTO ATU SRL gesto 84

86 M 2020 06061
27/08/2020 Shijiazhuang Yiling

Pharmaceutical Co., Ltd.
85

87 M 2020 06062 27/08/2020 MARIA IANUS SKINERGIST 85
88 M 2020 06063 27/08/2020 KHALED AL RIFAAI RIF REFCO 86

89 M 2020 06065
27/08/2020 TYCHE CREATION SRL Afaceria - Afaceri, Investitori,

Parteneri, Oportunități
88

90 M 2020 06067 27/08/2020 TYCHE CREATION SRL infoteca Anunță Lumea! 88
91 M 2020 06068 27/08/2020 ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI Hai-Hui PE COCLAURI 89
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92 M 2020 06069 27/08/2020 EMIL BOC E fain la Cluj! 90

93 M 2020 06070
27/08/2020 MONDO CASA WORLD

S.R.L.
MIKADO PERFECT CLEAN
Home and Professional

90

94 M 2020 06071 27/08/2020 MEDICINAS SRL COVIFLU 92

95 M 2020 06072
27/08/2020 MEDICINAS SRL MEDICINAS RESIDENCE We

Build your comfort
93

96 M 2020 06073
28/08/2020 LIBRA DEVELOPMENT I.F.N.

S.A.
LIBRA DEVELOPMENT IFN 94

97 M 2020 06075 28/08/2020 VICTOR DRAGOMIR-IONITA CASA BUNICII MARIA 94
98 M 2020 06076 28/08/2020 VICTOR DRAGOMIR-IONITA DRAGOMIR HOUSE 94
99 M 2020 06077 28/08/2020 VICTOR DRAGOMIR-IONITA CASA MANDESCU 94

100 M 2020 06079 28/08/2020 CONSTANTIN TANISLAV OV Opinia de Vâlcea 95

101 M 2020 06080
28/08/2020 OCEAN CREDIT IFN Crab PÂNĂ LA 1500 LEI 1

Lună 9,44%
95

102 M 2020 06081
28/08/2020 ANA ŢALEA Pe orice vreme, ţine cu tine!

Bea un SolYole!
96

103 M 2020 06082
28/08/2020 OCEAN CREDIT IFN Delfin PÂNĂ LA 9000 LEI 12

luni 7,5 lei pe zi
96

104 M 2020 06084
28/08/2020 OCEAN CREDIT IFN Pinguin PÂNĂ LA 4500 LEI 3

Luni 11,94%
97

105 M 2020 06085 28/08/2020 ANDREI - VASILE LAZĂR PRIME DE MARA-MUUU 97

106 M 2020 06088
28/08/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
ARTICOLUL VII 98

107 M 2020 06089 28/08/2020 SEGA DESIGN SRL LH Little Humans 98

108 M 2020 06090
28/08/2020 TIBERIU-PETRE STANCIU Pro Barber by Barbosul

Prietenos
99

109 M 2020 06091
28/08/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
DĂRUIEŞTE ROMÂNIE! 100

110 M 2020 06092
28/08/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
A DOUA ROMÂNIE 100

111 M 2020 06093
28/08/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA! 100

112 M 2020 06094
28/08/2020 SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA
EVERGENT INVESTMENTS 100

113 M 2020 06095
28/08/2020 SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA
VISIONALFA INVESTMENTS 101

114 M 2020 06096
28/08/2020 ELTEX RECYCLING SRL eltex - A GREEN GROUP

COMPANY
102

115 M 2020 06097

28/08/2020 CRISTIAN-ALEXANDRU
MINCULESCU
VALTER POPA
DORULEȚ BOROBEICĂ

IRIS Cristi Minculescu Valter
& Boro

102

116 M 2020 06098 28/08/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL MELAO 104
117 M 2020 06099 28/08/2020 SC 5 TG SMILE COFFEE SA LUCKY CATS 105
118 M 2020 06101 28/08/2020 5 TG SMILE COFFEE SA LUCKY CATS 107

119 M 2020 06102
28/08/2020 DRĂGHICESCU ȘI

COJOCARU SCA
RIGHT HOUSE legal insight 109

120 M 2020 06105 29/08/2020 ZALIARI OLIVE OIL S.R.L. Zaliari 110
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121 M 2020 06110 31/08/2020 IONUŢ ŢABĂRĂ BIOSEL 112
122 M 2020 06112 31/08/2020 VALVIS HOLDING SA WET Mango 113
123 M 2020 06113 31/08/2020 VALVIS HOLDING SA WET Grapefruit 113
124 M 2020 06114 31/08/2020 VALVIS HOLDING SA WET Lime & Mint 113
125 M 2020 06115 31/08/2020 VALVIS HOLDING SA WET Seltzer 113

126 M 2020 06118
31/08/2020 WELL PROFESIONAL

SOLUTIONS SRL
WELL PROFESSIONAL
SOLUTIONS

114

127 M 2020 06120

31/08/2020 CURTEA
CONSTITUȚIONALĂ A
ROMÂNIEI

CURTEA
CONSTITUȚIONALĂ A
ROMÂNIEI CONSTITUȚIA

119

128 M 2020 06122
02/09/2020 COCOON ATELIER DE

PARFUM
Cocoon 119

129 M 2020 06123 31/08/2020 MARIA-ISABELA BĂRCĂU CASA DACICĂ 120

130 M 2020 06126
31/08/2020 SC ENERGO CON GRUP

SRL
SUNPLUS 121

131 M 2020 06127 31/08/2020 NUTRICOR BUSINESS SRL NUTRICOR 121
132 M 2020 06128 31/08/2020 AGROBION PLUS S.R.L. AGROBION Ingrasamant 122
133 M 2020 06129 31/08/2020 NOVOLINE PHARM SRL DIASIST 122
134 M 2020 06130 31/08/2020 BETTERLIVING S.R.L eYES COSMETICS 122
135 M 2020 06131 31/08/2020 ADRIAN MIHAI BOTNARI EGOISTA 123

136 M 2020 06132
31/08/2020 CLAUDIU-FLORIN

ASIMIONESEI
BUNĂ ZIUA CLUJ BZC 123

137 M 2020 06133 31/08/2020 RORA CONSING SRL KEMTEK K-SEPT 124

138 M 2020 06134

01/09/2020 HERA VASILE-SEBASTIAN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

ANDROCENT 124

139 M 2020 06135 31/08/2020 TUDOREL PILAF WINE BUILDING 128

140 M 2020 06136
31/08/2020 CEZ VANZARE SA PROMISIUNE PENTRU

VIITOR
128

141 M 2020 06137 31/08/2020 LIDLE COM SRL LIDLE COM 128
142 M 2020 06138 31/08/2020 GRUMA, S.A.B. DE C.V. MISSION 129
143 M 2020 06142 31/08/2020 OPTGROUP SRL OptGroup 130

144 M 2020 06149
31/08/2020 MEGA CONSTRUCT METAL

SRL
NEWMIX 132

145 M 2020 06150 01/09/2020 ADRIAN STOICA AROGANT 133
146 M 2020 06151 31/08/2020 TERAPLAST SA SANELLE 137
147 M 2020 06153 31/08/2020 NOVARTIS AG FINTIC 138

148 M 2020 06155

01/09/2020 ALEXANDRU BOGDAN
COVASNEANU
TUDOR ȘTEFAN BATOG

ABSTRACT 2 138

149 M 2020 06157
01/09/2020 S.C. PROTECT KRONOS

IMPEX S.R.L.
Made by Angels 139

150 M 2020 06159
01/09/2020 ILIANA-LOREDANA ȘPAK-

BOLDICI
la Papanul 139

151 M 2020 06160
01/09/2020 GLORIA MARKET SRL Mai putin la casa, mai mult

acasa!
140

152 M 2020 06161 01/09/2020 ADRIA BROKER SRL ADRIA 140
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153 M 2020 06164 01/09/2020 CIPLA LIMITED IBUGESIC 141
154 M 2020 06166 01/09/2020 ROTON SRL LEGATII 141

155 M 2020 06168
01/09/2020 ROTON SRL ODATA PENTRU

TOTDEAUNA
141

156 M 2020 06169
01/09/2020 VIBOAL FINDEX HOLDING

SRL
Viboal FindEx 142

157 M 2020 06170 01/09/2020 ACC OCULAR LENS SRL KANGLE eyewear 146
158 M 2020 06171 01/09/2020 ARENA GROUP SA ASCARD 146

159 M 2020 06172
03/09/2020 TRANSILVANIA CLASS SA TRANSILVANIA MTD

HOTEL-RESTAURANT
147

160 M 2020 06174 01/09/2020 SC URSPACK SRL URS PACK GO GREEN 148
161 M 2020 06176 01/09/2020 MARINELA IVANESCU Imunozym 148

162 M 2020 06177
01/09/2020 MEDICINAS SRL TAMINO FORTE BY

MEDICINAS
148

163 M 2020 06178 01/09/2020 MEDICINAS SRL IMUNE 369 BY MEDICINAS 149

164 M 2020 06179
01/09/2020 MARIUS-ADRIAN ILIESCU tessuto. EXPLORE

UNIQUENESS
149

165 M 2020 06181 02/09/2020 PROFI ROM FOOD SRL CODRU IMPERIUM 151
166 M 2020 06182 02/09/2020 POL ELECTRO FONDA LAVMAR 151
167 M 2020 06183 02/09/2020 PROFI ROM FOOD SRL OaieNOT? 152

168 M 2020 06185
02/09/2020 SOCIETATEA SANABLUE

SRL
BANUL CRAIOVEI 154

169 M 2020 06186
02/09/2020 COSMIN CÂMPEAN Tradition Tm Tradition Und

Markt ESTD 2017
155

170 M 2020 06187 02/09/2020 RAPSODIA LEMNULUI SRL PUPĂZAN 155

171 M 2020 06189
02/09/2020 EmergoPharm Sp. z.o.o.

Sp.k.
DeVit 156

172 M 2020 06190 02/09/2020 RALUCA-DANA DONCIU kiddy hop 156

173 M 2020 06191
02/09/2020 Unilever IP Holdings B.V. CARAMEL AURIU

BILLIONAIRE
157

174 M 2020 06193
02/09/2020 CLAUDIU-FLORIN

ASIMIONESEI
BUNĂ ZIUA VASLUI
WWW.BZV.RO BZV

157

175 M 2020 06194 02/09/2020 SC NAIVE COMMUNITY SRL naive 158
176 M 2020 06195 02/09/2020 BOGDAN SURUGIU Jagua TATU 158

177 M 2020 06197
02/09/2020 S.C. CENTURY TRADE

S.R.L.
IMPERIAL STONE 159

178 M 2020 06198 02/09/2020 ASOCIATIA MOTORUN INEU MOTORUN INEU 159
179 M 2020 06201 02/09/2020 JUST BRANDS SRL ZOLIA 160

180 M 2020 06203
02/09/2020 ALMA TIM DISTRIBUTION

SRL
DULCE DE BABICIU 160

181 M 2020 06205
02/09/2020 ALMA TIM DISTRIBUTION

SRL
IUTE DE BABICIU 160

182 M 2020 06207
02/09/2020 SC PICCOLO MONDO

TRADING SRL
Piccolo mondo HOTEL &
RESTAURANT SINCE 1993

161

183 M 2020 06208 02/09/2020 ANA SI CORNEL SRL Pachețel de la Ana și Cornel! 166

184 M 2020 06209
02/09/2020 OANA-FLORENTINA

TOMOIOAGA
OAN 167
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185 M 2020 06210 02/09/2020 GAMA MOB IMPEX SRL GAMA MOB IMPEX 167
186 M 2020 06214 02/09/2020 CRISTIAN SANDU DHQ 167

187 M 2020 06216
02/09/2020 ANDRA GABRIELA PUICEA ALCHEMY SOPHISTICATED

APPAREL FOR MEN
168

188 M 2020 06217 03/09/2020 DEL CAFFE SRL Delcaffe 169
189 M 2020 06221 07/09/2020 FLORISOL PRODUCT SRL Florisol 169

190 M 2020 06222
03/09/2020 NEAGOE GHEORGHE-

CLAUDIU
TENDOFLEXIN CAPSULE 170

191 M 2020 06223
03/09/2020 ALLEGRO EURO BUSINESS

SRL
BonPom 171

192 M 2020 06224
03/09/2020 ALLEGRO EURO BUSINESS

SRL
DINPOM 171

193 M 2020 06225 04/09/2020 ALIN-VIRGILIU MERER MERER 171
194 M 2020 06226 03/09/2020 CRISTIAN ANGHEL ZEN HOTEL 175
195 M 2020 06227 03/09/2020 S.C. INSIDE ERX S.R.L. Optimerix 175

196 M 2020 06228
03/09/2020 ALLEGRO EURO BUSINESS

SRL
Carpat 176

197 M 2020 06229
03/09/2020 SC CONTENDER FOR LIFE

SRL
bwell SOUL BODY MIND 176

198 M 2020 06230 03/09/2020 CLAUDIU DUMITRU JIANU medica PLUS 177
199 M 2020 06231 03/09/2020 MONROVIA IMPEX S.R.L N Nora 177

200 M 2020 06232

15/09/2020 PROJECT MANAGEMENT
PORTFOLIO CONSULTING
SRL

PROJECT MANAGEMENT
PORTFOLIO CONSULTING

178

201 M 2020 06233 03/09/2020 OUTDOOR SPORT S.R.L. ENJOY THE RIDE 178

202 M 2020 06235
03/09/2020 SOCOMAT TRADE SRL Soko SMART KAUFEN BUY

CLEVER
179

203 M 2020 06240 03/09/2020 SAVORY WORLD LTD. SOOCITZI 179
204 M 2020 06241 03/09/2020 SAVORY WORLD LTD. ALKA SOOCITZI 180
205 M 2020 06242 03/09/2020 AUREL MORAR AURELIUS 180
206 M 2020 06245 03/09/2020 ANDREI PAUL BINDEA Flori cu efect de WOW 180

207 M 2020 06251
04/09/2020 IONELA-CRINA

AFTIMESCU-DELEANU
PICURI DE FOLK 181

208 M 2020 06255 04/09/2020 ZOLTAN GURBAI APARTAMENT KARLA 181
209 M 2020 06256 04/09/2020 J&J GROUP SRL TANTO 182

210 M 2020 06257
04/09/2020 DEJA VU FACILITY

SERVICES SRL
sweetopia 182

211 M 2020 06258

04/09/2020 FABIO COMPROD SRL POEMA culoare romantic
expresivitate sarm ideal
confort life style feminin
stil culoare calitate model
frumusete chic boem

184

212 M 2020 06259 04/09/2020 ROXANA ANDREEA BONDEI ARTS & TARTS 184

213 M 2020 06260
04/09/2020 AGENTIA ECONOMICA

ROMANA AGEROM SRL
AGEROM JUDEȚUL GORJ
ROMÂNIA

184

214 M 2020 06261
04/09/2020 SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA
NESCAFÉ CAPPUCCINO
RICH & FOAMY

185
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215 M 2020 06262
04/09/2020 SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA
NESCAFÉ LATTE MILKY &
FOAMY

185

216 M 2020 06263 04/09/2020 J&J GROUP SRL JJ DISPLAYS 185

217 M 2020 06264
04/09/2020 PETRU-EMANUEL

ASURDOAIE-TUROŞ
ROCK STAR MUSIC
SCHOOL

186

218 M 2020 06265 04/09/2020 BEM INNA SRL PROCRAFT industrial 186
219 M 2020 06266 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Metropola TV 187

220 M 2020 06267
04/09/2020 S.C. GOOD FOOD

CONSULTING S.R.L.
tood Good taste. Good food. 187

221 M 2020 06268 04/09/2020 S.C. NEODERMA S.R.L. ON PRESTIGE medical 188

222 M 2020 06269
04/09/2020 A&C INTERNATIONAL ROAD

CARGO
a&c INTERNATIONAL ROAD
CARGO

189

223 M 2020 06270
04/09/2020 A&C INTERNATIONAL ROAD

CARGO
WINGS for your business 189

224 M 2020 06271 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Publivol Creativ 189
225 M 2020 06273 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Metropola FM 190
226 M 2020 06274 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV Dimineți cu Georgia 190

227 M 2020 06275

04/09/2020 MIHAI-ŞTEFAN ZÂNT
IULIA-RUCSANDRA
BUCIUMAN

HUMANISTIC 190

228 M 2020 06276 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Între prieteni cu Dana Istrate 191
229 M 2020 06277 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Sport Arena la zi 191
230 M 2020 06278 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Doar o cifră să-ți mai spun 192

231 M 2020 06283
04/09/2020 TRUSTHEAD SERVICES

SRL
KUTT 192

232 M 2020 06284 11/09/2020 FLORIN GHINEA GRAINS DU CIEL Bakery 193

233 M 2020 06285
05/09/2020 TOP-TRADE MEDICAL SRL Dr. Reiner Calitate pentru

sanatate
193

234 M 2020 06286 05/09/2020 GENAROM SRL GENAROM MOBILIER 194

235 M 2020 06287
06/09/2020 FRENCH TOAST SRL Hummuserie FRESH

KITCHEN
194

236 M 2020 06294

07/09/2020 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU GRAND HOTEL
CONCORDIA BUCHAREST
EST. 1852

195

237 M 2020 06295
07/09/2020 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU HOTEL CONCORDIA

BUCHAREST EST. 1852
195

238 M 2020 06296
07/09/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one RAHMANINOV 196

239 M 2020 06297

07/09/2020 TAUS ADRIAN PFA CLUBUL DE EXCELENTA
CANINA EST. 2010
PATROCLE BRASOV

196

240 M 2020 06298
07/09/2020 NATURALIS SRL naturalis inteligenţa naturii

VITAMINUTZE
197

241 M 2020 06299 07/09/2020 DIALEXTOY SRL HunterSpider 206

242 M 2020 06301
07/09/2020 IGOR LESAN STAȚIA ROMBEER Fă-ți

plinul!
207

243 M 2020 06302
07/09/2020 CASA DE CULTURA A

SINDICATELOR ORADEA
CAMERATA FELIX 208
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244 M 2020 06305 07/09/2020 ANA PAN SA ELIOPITA 208
245 M 2020 06306 07/09/2020 ANA PAN SA TIROPITA 208
246 M 2020 06309 07/09/2020 YO SHIN KIM MCKLEM #PROHA5H 209
247 M 2020 06310 07/09/2020 SC KLAUS SRL Artesana. Artizanii laptelui 209
248 M 2020 06311 07/09/2020 SC KLAUS SRL Asa e laptele 210
249 M 2020 06312 07/09/2020 SC KLAUS SRL Artesana. Asa e laptele 210
250 M 2020 06313 07/09/2020 MARIA MAZARIANU Nemțeanul 211

251 M 2020 06314
07/09/2020 S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L.
fares 1929 211

252 M 2020 06317
07/09/2020 BT ASSET MANAGEMENT

SAI SA
BT DIRECT INVEST 212

253 M 2020 06319
07/09/2020 ENJOY MEDIA

PRODUCTION S.R.L.
1, 2, 3 si afli tot ce vrei! 212

254 M 2020 06320
07/09/2020 LAURENȚIU MIHAI

BĂRĂGĂU
ferma 2 cocoși Holboca - iași 213

255 M 2020 06321 07/09/2020 CRAMA TRACICA SRL 213
256 M 2020 06323 07/09/2020 MIHAI COTOS DIGITAL CRUSADE 214
257 M 2020 06324 07/09/2020 GILGAL S.R.L. ZATZ 214

258 M 2020 06325
08/09/2020 ENOCRAMA TRADING

S.R.L.
BOB de LUNA 214

259 M 2020 06326
08/09/2020 ENOCRAMA TRADING

S.R.L.
ENOCRAMA 215

260 M 2020 06327 16/09/2020 EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L. CONTE NERO MILLIONAIRE 216

261 M 2020 06328
08/09/2020 EXPRESS CREDIT IMM

I.F.N. S.A.
ExpressCredit IMM 216

262 M 2020 06329 08/09/2020 DIALEXTOY SRL EvoSmart 217
263 M 2020 06331 08/09/2020 LAURAMAX S.R.L. LAURA MAXIM 219
264 M 2020 06332 08/09/2020 VINURILE DUNARII SRL DRINK STORY 219

265 M 2020 06333
08/09/2020 SC MICROCAST BIOTECH

SRL
Derama 220

266 M 2020 06334 08/09/2020 SC TC DEALS SRL GTSTAR 220

267 M 2020 06335
08/09/2020 ION MADALIN OLTEANU PEKITI TIRSIA KALI BUGLAS

ROMANIA
221

268 M 2020 06336
08/09/2020 LIVIU-CONSTANTIN

CIOBANU
R FIT 222

269 M 2020 06338
08/09/2020 LIVIU-CONSTANTIN

CIOBANU
B FIT 222

270 M 2020 06340
08/09/2020 INVESTIGATORIA PRESS

SRL
Investigatoria 222

271 M 2020 06341 08/09/2020 AREA CONSULT SRL AUTONORDE 222
272 M 2020 06342 08/09/2020 UZUC SA UZUC 223

273 M 2020 06343
08/09/2020 S.C. COCLET COMPEX

S.R.L.
gazzella 223

274 M 2020 06344
08/09/2020 S.C. IAȘUL DE ODINIOARĂ

S.R.L.
Renaște Iașul de odinioară 224

275 M 2020 06346 08/09/2020 COVALACT S.A. Bulgărași de brânză 225
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276 M 2020 06349
08/09/2020 S.C. MANY NESLIHAN EXIM

S.R.L.
Astoria Diamonds 225

277 M 2020 06350
08/09/2020 S.C. DENTAL VISION CLINIC

S.R.L.
FLUX DENTAL LAB 225

278 M 2020 06352
08/09/2020 BT ASSET MANAGEMENT

SAI SA
DIRECT INVEST 226

279 M 2020 06353
08/09/2020 IULIU OCTAVIAN

GROLMUSZ
CAROLINA DESIGN
CAROLINADESIGN.RO

226

280 M 2020 06354

08/09/2020 BROKING APPLICATION
CONSULTANCY CENTRE
S.R.L.

BAU HAU 227

281 M 2020 06355
16/09/2020 NADINE-EMILIE

APOSTOLESCU
PRINCEPS Bonitatem
Disciplinam Scientiam

228

282 M 2020 06356
08/09/2020 ASOCIATIA VISIT

SIGHISOARA
Visit Sighisoara 228

283 M 2020 06357 08/09/2020 DR. CALM SRL Dr. Calm 229
284 M 2020 06358 08/09/2020 PROFI ROM FOOD SRL COLINAS DEL ÁNGEL 230

285 M 2020 06359
09/09/2020 STEFAN-CLAUDIU

GLEVESANU
HAPLEA D'ALE GURII 231

286 M 2020 06360 09/09/2020 NAIL SECRETS SRL Podoshop 231
287 M 2020 06361 09/09/2020 NAIL SECRETS SRL PODOWELT 232
288 M 2020 06363 09/09/2020 ARPAD-ANTON DECSEI Piff Puff 232

289 M 2020 06366
09/09/2020 Î.M. VINĂRIA PURCARI

S.R.L.
NOCTURNE 233

290 M 2020 06372 09/09/2020 DIMITRIOS XENOS MEDIN 234

291 M 2020 06374
09/09/2020 SC PRO CONFORT

WINDOWS SRL
Confort creat cu grijă ! 235

292 M 2020 06375 09/09/2020 CALIN GABRIEL COSTEA F.C. UTA 235
293 M 2020 06376 09/09/2020 ALEXANDRU BECUȚ GRABit pastrami bar 235
294 M 2020 06377 09/09/2020 VLAD-TUDOR PASCU SELDOR 236
295 M 2020 06378 09/09/2020 ALEXANDRU BECUȚ SAOLA coffee shop 236
296 M 2020 06380 09/09/2020 IONUT-ADRIAN FICIU ELEPHANT CAR WASH 237
297 M 2020 06381 09/09/2020 APEROL SPA SRL MERCUR 237

298 M 2020 06383
09/09/2020 SC TRANSILVANIA TREK

SRL
S SYNDICATE SOUL
DRINKS AND SPIRITS

237

299 M 2020 06385 09/09/2020 MEDICINAS SRL BEBEMICIN 238

300 M 2020 06386
09/09/2020 CĂTĂLIN GROSU TeamVision the place for real

men
238

301 M 2020 06388 09/09/2020 ANDRA IRENE IUZVA ATELIER MINION 239
302 M 2020 06389 09/09/2020 CALIN GABRIEL COSTEA F.C. UTA 1945 240

303 M 2020 06393
09/09/2020 SYNTAX AUTOGLASS

SERVICES SRL
TBF 240

304 M 2020 06395
09/09/2020 S.C. ENTERPRISE

CONCEPT S.R.L.
blue ticket 241

305 M 2020 06396
09/09/2020 S.C. TIS FARMACEUTIC

S.R.L.
EMETIS 242

306 M 2020 06398 09/09/2020 MEDICINAS SRL MAXMAX 242
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307 M 2020 06399
09/09/2020 CLEVER MEDIA NETWORK

SRL
CASCADORII RÂSULUI 243

308 M 2020 06400 09/09/2020 S.C. SABLIER S.R.L. Sablier 248
309 M 2020 06404 10/09/2020 ALEXANDRU ECHERT Ečhart 248
310 M 2020 06406 10/09/2020 IOSIF-MIRCEA VLAICU HRT TOPOLOG 248
311 M 2020 06408 10/09/2020 LIME MEDICALS SRL LIME MEDICAL 249
312 M 2020 06411 10/09/2020 IOANA OBADEAN GRILLZY 250
313 M 2020 06413 10/09/2020 CEBANU GHENADIE CLUBUL FOTOGRAFILOR 255
314 M 2020 06414 10/09/2020 BEAVYS LOUNGE S.R.L. AiuReA 256

315 M 2020 06415

10/09/2020 GEORGE CRISTIAN
ISTRATE
DRAGOŞ ALEXANDRU
CÂRNICI
GELU IONUŢ KELMER

summermag 256

316 M 2020 06416

10/09/2020 GEORGE CRISTIAN
ISTRATE
DRAGOŞ ALEXANDRU
CÂRNICI
GELU IONUŢ KELMER

wintermag 257

317 M 2020 06417
10/09/2020 PETRU PAVELIUC Petran. Joy. Passion.

Freedom.
258

318 M 2020 06418
10/09/2020 RESTART ENERGY ONE

SRL
RESTART ROMÂNIA 258

319 M 2020 06420
10/09/2020 WISELY ONLINE SERVICES

SRL
Învață cu Wisely 258

320 M 2020 06421
10/09/2020 OANA-FLORENTINA

SPATARU
COVY 259

321 M 2020 06422 10/09/2020 ABDULKARIM MOKHLES HOTZEASS 261
322 M 2020 06423 10/09/2020 SC GEMI CENTRE SRL GEMI 263
323 M 2020 06424 10/09/2020 EPIC WEB SRL Telegrafonline 263

324 M 2020 06426
10/09/2020 ROMANIAN FINANCIAL

NETWORK SRL
my BUSINESS IN ROMANIA 263

325 M 2020 06427
10/09/2020 DANIEL OȚIL

GRATAR ȘI VORBE SRL
The GRILL meet & meat 264

326 M 2020 06428 10/09/2020 GEORGEL MITRUȚ GHIRITI MEDGEODENT 264

327 M 2020 06429
11/09/2020 S.C. BOGMAD TRADING &

DISTRIBUTION S.R.L.
BGM 265

328 M 2020 06430
11/09/2020 DSC EXPRES LOGISTIC

SRL
DSC DRAGON STAR
CURIER

265

329 M 2020 06433 11/09/2020 EMPORIS NETWORKS SRL PRO TECH 266
330 M 2020 06434 11/09/2020 POWER MEDIA S.R.L. POWER MEDIA 266

331 M 2020 06435
11/09/2020 PRESTIGE FLOWERS

BOUQUET S.R.L.
PRESTIGE. A promise, not a
word SINCE 2020

267

332 M 2020 06436
11/09/2020 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Frutti Fresh 267

333 M 2020 06437
11/09/2020 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Frutti Fresh 268

334 M 2020 06438
11/09/2020 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Frutti Fresh 268
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335 M 2020 06439
11/09/2020 ZEN TELLY

ENTERTAINMENT SRL
FLOS 269

336 M 2020 06440 11/09/2020 GABRIELA ATODIRESEI MAXINFINITE 269
337 M 2020 06441 11/09/2020 S.C. DAILY GROUP SRL VINIA 271

338 M 2020 06442
11/09/2020 ABYSAND SRL ABYSAND MOBILIER

TAPITAT
271

339 M 2020 06443 11/09/2020 GABRIELA ATODIRESEI MAX 272

340 M 2020 06444

11/09/2020 P.P. DISTRIBUTORS
ROMANIA S.R.L

GRANDE VENTO
SPUMANTE PER
L'APERITIVO ITALIANO

273

341 M 2020 06445 11/09/2020 GABRIELA ATODIRESEI Pisica MiauMiau 274
342 M 2020 06446 11/09/2020 GABRIELA ATODIRESEI PISICA 275
343 M 2020 06447 11/09/2020 ASMA HOMEWEAR asma 277
344 M 2020 06448 11/09/2020 GABRIELA ATODIRESEI Miau Miau 277
345 M 2020 06449 11/09/2020 NOVARTIS AG EXOTERFYN 279
346 M 2020 06451 11/09/2020 GLORIOUS LIGHTING SRL GLORIOUS I 279
347 M 2020 06452 11/09/2020 HOFTO SRL hofto 280

348 M 2020 06457
11/09/2020 SC BORERO COMSERV

SRL
ZHIVASEPT 303

349 M 2020 06458

12/09/2020 ALIN DEHELEAN
PAUL-GABRIEL GABOR
RADU-DAN MOLDOVAN
SILVIU-CĂTĂLIN MĂNILĂ
DUMITRU-CRISTIAN NAGHI
REMUS-MARCEL OPREA
MIHAI-FLAVIU PINTEA
OVIDIU-ADRIAN POP
EMILIAN-IOAN VÂRVAŞ

Dop şi Tirbuşon 305

350 M 2020 06459
12/09/2020 TUDORA CLAUDIA

NEGROIU
CLAUDIA NEGROIU -
BUNICUŢA CU POVEŞTI

306

351 M 2020 06462
12/09/2020 SC CARPATHIAN LOG

HOME SRL
Carpathian Log Home 306

352 M 2020 06464
14/09/2020 S.C. BELFIX DISTRIBUȚIE

S.R.L.
belfix 307

353 M 2020 06465

14/09/2020 CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL

FUYAN 307

354 M 2020 06467 14/09/2020 NELSON-SIMONE POP N MONDIALUL 308
355 M 2020 06468 14/09/2020 NELSON-SIMONE POP NELSON MONDIALU' 308
356 M 2020 06471 14/09/2020 HEINEKEN ROMANIA SA ARDUUS HOP 309
357 M 2020 06473 14/09/2020 SC MIDAS & CO SRL midas electronics 309

358 M 2020 06474

15/09/2020 ASOCIAȚIA ALIANȚA
INTERNAȚIONALĂ A
JURNALIȘTILOR ROMÂNI

VERIDICA V STAND FOR
FACTS

309

359 M 2020 06475 14/09/2020 ANA PAN SA BERRIOLETTE 312
360 M 2020 06476 14/09/2020 ANA PAN SA CHOCOTTONE 313
361 M 2020 06478 14/09/2020 ANDREEA BĂDALĂ MURMUR ESSENTIALS 314
362 M 2020 06480 14/09/2020 PRONAT S.R.L. IUBEŞTE SĂNĂTATEA 314
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363 M 2020 06481
14/09/2020 ELENA ROXANA FALAHATI

MOJAVERI
ZANGAN GLASS 314

364 M 2020 06484
14/09/2020 CONSTANTIN DASCĂLU

HARI CRISTIAN DASCĂLU
DOMENIILE DASCĂLU 1991 315

365 M 2020 06485 14/09/2020 FLORIN-LUCIAN TĂNASE BALANCE 316
366 M 2020 06486 14/09/2020 SC MEGA IMAGE SRL Gusturi românești 316

367 M 2020 06487
14/09/2020 MARIN ANDREEA-VIOLETA Nu există nu se poate! cu

Andreea Marin
317

368 M 2020 06489 14/09/2020 DIAMOND PET SALON SRL KING PET SALON 318
369 M 2020 06490 14/09/2020 ZAINLUX ECOM HOLDING ICONSIGN 318

370 M 2020 06491
14/09/2020 BIWIN STORAGE

TECHNOLOGY CO., LTD
W BIWINTECH 321

371 M 2020 06492 15/09/2020 PAVEL STRATAN GRĂDINIŢA DIN PALAT 321

372 M 2020 06493
15/09/2020 SC PROSONIC PRODCOM

SRL
GRĂDINA ARY 321

373 M 2020 06494
15/09/2020 DODU MORARU SRL PICANTE PIZZERIA TASTE

AT YOUR OWN RISK
322

374 M 2020 06495
15/09/2020 GRUPUL EDITORIAL

ROCART SRL
EDITURA ROCART 322

375 M 2020 06496 15/09/2020 KIBO DELICE SRL TUD SELF WASH 323
376 M 2020 06498 15/09/2020 FABIOL SRL APIMAG 323
377 M 2020 06499 15/09/2020 FABIOL SRL DIFABIOL 324
378 M 2020 06500 15/09/2020 S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. START SHOW ROMANIA 324
379 M 2020 06501 15/09/2020 FABIOL SRL NEVRALGISTOP 324
380 M 2020 06502 15/09/2020 FABIOL SRL FITOLIP 324

381 M 2020 06504
15/09/2020 B.M.S.THERAPIES SRL DEMOSFOOD catering &

evenimente
325

382 M 2020 06505 15/09/2020 FLORIN SILVIU RADU MEET ME OUTDOOR 325
383 M 2020 06506 15/09/2020 CLAUDIU-NICOLAE JOJATU VIAȚA DE FREELANCER 326
384 M 2020 06507 15/09/2020 Gruma, S.A.B. de C.V. MISSION 326
385 M 2020 06508 15/09/2020 SC BILANCIA EXIM SRL BILANCIA CUBES 327
386 M 2020 06511 15/09/2020 SC BILANCIA EXIM SRL BILANCIA Ristorante 327
387 M 2020 06512 15/09/2020 SC BILANCIA EXIM SRL BILANCIA #REZIST 328
388 M 2020 06513 15/09/2020 SC BILANCIA EXIM SRL BILANCIA b92 328

389 M 2020 06514
15/09/2020 GABRIEL FLORINEL

FLOREA
Etno Food 329

390 M 2020 06516

15/09/2020 SOCIETATEA DE
TRANSFER DE FONDURI SI
DECONTĂRI - TRANSFOND
S.A.

e-Arhiv@ TFD 329

391 M 2020 06517
15/09/2020 ŞTEFAN-RĂZVAN

CĂZĂNESCU
330

392 M 2020 06518
15/09/2020 REMEDIAVERT S.R.L. good good NATURAL

PENTRU FAMILIA TA
330

393 M 2020 06519
15/09/2020 BESTOIL ENERGY

NONSTOP SRL
BESTOIL ENERGY BO 331

394 M 2020 06520
15/09/2020 BESTOIL ENERGY

NONSTOP SRL
BESTOIL ENERGY
NONSTOP BO

331
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395 M 2020 06523
15/09/2020 FLORIN GABRIEL

LĂCUREANU
LARTIST STUDIO 332

396 M 2020 06524
15/09/2020 VALENTIN-GHEORGHE

ANGHELINEI
Ursul Cafegiu 333

397 M 2020 06525

15/09/2020 FUNDATIA ALMA MATER
NAPOCENSIS
ASOCIATIA EDUNATION

U3a UNIVERSITATEA
VÂRSTEI A 3-A CLUJ-
NAPOCA

333

398 M 2020 06526
15/09/2020 MOBB STAFFING

SOLUTIONS SRL
mobb 334

399 M 2020 06527

16/09/2020 DUMITRU-MIHAIL
NICOLESCU

LUPUL SECUIAN naturae
et familia OGRADA CU
BUNATATI

335

400 M 2020 06528
16/09/2020 MEDIAUNO SRL ÎMPREUNĂ PROTEJĂM

ROMÂNIA
336

401 M 2020 06529 16/09/2020 MONICA GABRIELA IONIŢĂ bugz 336
402 M 2020 06530 16/09/2020 PLASTOR TRADING SRL plastor TRADING 337
403 M 2020 06531 16/09/2020 ADRIAN CORDUNEANU Topi 338
404 M 2020 06532 16/09/2020 SPRING DOR Buchet cu dor 338

405 M 2020 06534
16/09/2020 IRIMIE, BASARAB, RUGE,

POP, ANDREI SCA
VERTIS LEGAL 339

406 M 2020 06535
16/09/2020 TRINITY COLLECTION

S.R.L.
TR TRIBERG 340

407 M 2020 06539 16/09/2020 CORNEL GHEORGHE IGNA iGna 340

408 M 2020 06540
16/09/2020 BIANCO GROUP SRL DOMENIILE MURANI - din

1781 -
341

409 M 2020 06542

16/09/2020 ACADEMIA DE ȘTIINȚE
MEDICALE DIN ROMÂNIA

ACADEMIA DE STIINTE
MEDICALE DIN ROMANIA
1935

341

410 M 2020 06547
16/09/2020 GEORGE-EMANUEL NICU 5K Bio Cleaning Home &

Institutional Care
342

411 M 2020 06548 16/09/2020 SC AESCULAP PROD SRL Zenobilin 343
412 M 2020 06550 16/09/2020 SC AESCULAP PROD SRL Bilozen 343

413 M 2020 06551
16/09/2020 S.C. BENEDETTO CASA

S.R.L.
O oază de liniște în inima
Banatului

344

414 M 2020 06552
16/09/2020 S.C. NEKTUR BRANDS

S.R.L.
Nektur 344

415 M 2020 06555
16/09/2020 S.C. TERAMED SANTE

S.R.L.
TeraMed Sante 345

416 M 2020 06556
16/09/2020 AUTOCARDO - SOLUȚII

INTEGRATE S.R.L.
Madame prăvălie cu dichis 345

417 M 2020 06557 16/09/2020 TEODOR HUEALA 347
418 M 2020 06558 16/09/2020 TEODOR HUEALA SNOWY LIZARD 347
419 M 2020 06560 16/09/2020 ATELIERELE POEMI SRL POEMI 348

420 M 2020 06561
17/09/2020 APOSTOL CRISTIAN IONEL

I.I.
VOCEA BÂRLADULUI 351

421 M 2020 06562 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL SRL HAI HUI 351
422 M 2020 06563 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL SRL HAI HUI 352
423 M 2020 06564 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL SRL ROD 353
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424 M 2020 06565 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL SRL Ale Hop 353
425 M 2020 06566 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL S.R.L. Simina 355
426 M 2020 06569 17/09/2020 IULIAN BOZ #reStart get coffee be happy 356
427 M 2020 06570 17/09/2020 MARIAN PETCU Arteroprotect 356

428 M 2020 06572
17/09/2020 MARIAN PETCU Mentosan - pastila albastră

pentru gât
357

429 M 2020 06573

17/09/2020 GABRIEL BÎRSAN
BOGDAN
CONSTANTINESCU

iR iRecycle 357

430 M 2020 06574 17/09/2020 RAINIC STORE SRL RainicStore EST. 2017 358
431 M 2020 06575 17/09/2020 SC ANCONI COMSERV SRL HOTEL BUCHENLAND 358

432 M 2020 06576

17/09/2020 EMERALIDA-MARIA
HAȚEGAN-OLTEAN

DINTII SE SPARG MAI
FRUMOS PE BICICLETĂ by
Dr. HAȚEGAN

358

433 M 2020 06579 17/09/2020 ACQUIRA FRESH S.R.L. Acquira FRESH 359
434 M 2020 06581 17/09/2020 S.C. BIOFARM S.A. Bixtonim 359
435 M 2020 06582 17/09/2020 SC BIOFARM SA Bixtonim 359
436 M 2020 06583 17/09/2020 SC BIOFARM SA Bixtonim XYLO 360
437 M 2020 06584 17/09/2020 SC PROFIPET COM SRL Kiri Kiri 360
438 M 2020 06585 17/09/2020 XPERIENCE CAFFE SRL XPERIENCE CAFFE 361
439 M 2020 06586 17/09/2020 GLOBAL RETAIL SALES SRL profarma 361
440 M 2020 06587 17/09/2020 TAME & ROAR SRL TAME 362
441 M 2020 06588 17/09/2020 NICOLETA-CLAUDIA TOMA Zero Plastic 363

442 M 2020 06589
17/09/2020 MICROBAN PRODUCTS

COMPANY
MICROBAN 363

443 M 2020 06590 17/09/2020 EVOX PROTRADE S.R.L. MYAUTOPRO 364

444 M 2020 06592
17/09/2020 S.C. A&A INDEPENDENT

CONSULTING S.R.L.
A&A Consulting 364

445 M 2020 06593 17/09/2020 ELENA DANIELA PETRE Dreamland 365

446 M 2020 06594
17/09/2020 FELICIA MUREȘAN Arin rezidential Built by

passion
366

447 M 2020 06595

18/09/2020 RALUCA MIHAELA
IORGULESCU
CRISTINA DUMITRESCU

Storage Logistics 368

448 M 2020 06596
29/09/2020 FABRICA OSPITALITATII

SRL
GUSTUL DE ACASĂ Puiu'
Mamii

368

449 M 2020 06598
18/09/2020 S.C. AUTO GROUP C.M.B.

S.R.L.
MEZÖ FARM 369

450 M 2020 06601 18/09/2020 BIOTEHNOS SA PhysioOne 370

451 M 2020 06602
18/09/2020 ASOCIAŢIA CLUBUL

SPORTIV AUTO ART
CARDRENALINE 370

452 M 2020 06603 18/09/2020 ARC-ROM TRADING S.R.L. AR ARC-ROM TRADING 371

453 M 2020 06604
18/09/2020 SOCIETATEA FOUR TO

FOUR CONCEPT SRL
CubeMedica Your health
matters!

373

454 M 2020 06605
18/09/2020 PAUL ANDREI OLTEAN

STELA OLTEAN
DP DENTAL PRIME 373

455 M 2020 06606
18/09/2020 CHROMOSOME DYNAMICS

SRL
CHRD full agribusiness
consulting services

374
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456 M 2020 06608 18/09/2020 SC CAPHYON SRL CAPHYON 375

457 M 2020 06609
18/09/2020 IGOR LEȘAN STAȚIA ROMBEER

EXPRESS
375

458 M 2020 06610
18/09/2020 BUSINESS INTELLIGENCE

FACTORY S.R.L.
Business Intelligence
achieving together

376

459 M 2020 06611 18/09/2020 FLY MUSIC SRL Rigoletti suono elegante 377
460 M 2020 06612 18/09/2020 VANDANA COM SRL Vandana 380
461 M 2020 06613 18/09/2020 CONSTANTIN BACHEȘ HER WATCH 381

462 M 2020 06616
18/09/2020 ȘTEFAN-VALENTIN

MANDACHI
țepeș ANTI-ȚAPĂN 381

463 M 2020 06617
18/09/2020 S.C. DOG GUARD

SECURITY S.R.L.
DOG GUARD SECURITY 381

464 M 2020 06619
18/09/2020 LDP CONSULTING &

DISTRIBUTION SRL
PERMIS DE ANTREPRENOR 382

465 M 2020 06620
18/09/2020 ALLNEED ADVERTISING

SRL
Margée 383

466 M 2020 06627 20/09/2020 CATALIN HAIMAN IRISPEDIA 384
467 M 2020 06628 21/09/2020 BEST DENTAL STUDIO SRL BDS BEST DENTAL STUDIO 385
468 M 2020 06631 21/09/2020 OTTER-DISTRIBUTION SRL PASS 385

469 M 2020 06633
21/09/2020 LEEA'S ROOM SRL Leea's Room Furniture for

kids
386

470 M 2020 06634 21/09/2020 GREENCODRU SRL MUMA CODRULUI 386
471 M 2020 06635 21/09/2020 GREENCODRU SRL GREEN Codru 387

472 M 2020 06637
21/09/2020 SC ACUARELLO BY

NUMBERS SRL
Acuarello art by numbers 387

473 M 2020 06639 21/09/2020 INTEL CORPORATION intel 388

474 M 2020 06640
21/09/2020 FIRST BANK SA FIRST BANK CREDITUL DE

ORIUNDE
391

475 M 2020 06641

21/09/2020 AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

VOGUE LA CIGARETTE
ROSE UNIQUE

392

476 M 2020 06642

21/09/2020 AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

VOGUE LA CIGARETTE
BLEUE UNIQUE

392

477 M 2020 06643 21/09/2020 REMEDICA IP LIMITED MINEAPP 392

478 M 2020 06645

21/09/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS)

CAMPIONATUL NAŢIONAL
DE AIRSOFT

393

479 M 2020 06646

21/09/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
AIRSOFT

394

480 M 2020 06652 21/09/2020 SC ALCOVIN SRL MY HISTORY 394
481 M 2020 06653 29/09/2020 SEEK MUSIC FAMILIA SRL SEEK MUSIC 394
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482 M 2020 06654
21/09/2020 BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE SA
Scoala9 Hotspot BRD 395

483 M 2020 06655
21/09/2020 S.C. COCKTAIL STORY

S.R.L.
RUVA 395

484 M 2020 06657 21/09/2020 CONSILO WEB SRL CONSILO 396
485 M 2020 06659 22/09/2020 SABINA IONESCU DOCTOR TRUST 401
486 M 2020 06660 22/09/2020 NIKAM RAL Top Deco 401
487 M 2020 06661 22/09/2020 STERISACO S.R.L. STERISACO 402

488 M 2020 06662
22/09/2020 FUNDATIA CONSERVATION

CARPATHIA
Travel CARPATHIA 403

489 M 2020 06663 22/09/2020 ZOOM SOFT SRL virus-stop 403
490 M 2020 06664 22/09/2020 MIHAI MARINICA HAIRMONY SALON 404
491 M 2020 06666 22/09/2020 DULCE PLAI SRL Batonash 404
492 M 2020 06668 22/09/2020 SC ROBEST COM SRL CELLBOX 404

493 M 2020 06669
22/09/2020 SAFIR SRL DELICIOSUL DE VASLUI

Gust adevărat de pui
405

494 M 2020 06670 22/09/2020 SAFIR SRL DELICIOSUL DE VASLUI 406

495 M 2020 06671

22/09/2020 SAFIR SRL DELICIOSUL DE VASLUI
GUST ADEVĂRAT DE PUI!
ABATORUL DE PĂSĂRI CTC
VASLUI Produs al abatorului
SAFIR

408

496 M 2020 06672 22/09/2020 SAFIR SRL Fomică ? 410

497 M 2020 06673
22/09/2020 MARIUS-LAURENTIU PAVEL

MARIANA-IUSTINA PAVEL
mtehnic 411

498 M 2020 06678
22/09/2020 M.M.M. TRANS COMPANY

SRL
MMM TRANS COMPANY 411

499 M 2020 06679
22/09/2020 ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
ZESTREA 411

500 M 2020 06680

22/09/2020 WTELE-
STARINTERNATIONAL
GROUP

BOTTEGA HOME 412

501 M 2020 06681 22/09/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL DIBE 412
502 M 2020 06682 22/09/2020 Hermes Arzneimittel GmbH Cystofree 412
503 M 2020 06683 22/09/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL ROFEER 413

504 M 2020 06685
22/09/2020 DERMACODE SRL DermaCode Codul "secret" al

dermatocosmeticelor
413

505 M 2020 06686 22/09/2020 TOP LINE EUROPA SRL UNALIKE BEAUTY 418

506 M 2020 06687
22/09/2020 MARIUS CONSTANTIN

MANIA
MANIA 418

507 M 2020 06688 22/09/2020 Dobyns Rods, Inc. DOBYNS RODS 419
508 M 2020 06689 22/09/2020 Dobyns Rods, Inc. Dobyns Rods 419
509 M 2020 06691 22/09/2020 MOBSTER BURGER SRL THE MOB BURGER 420

510 M 2020 06692
22/09/2020 S.C. CRH CIMENT

(ROMANIA) S.A.
SOILSTAB 420

511 M 2020 06693
22/09/2020 S.C. CRH Ciment (Romania)

S.A.
ROMCIM DURABIL 420
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512 M 2020 06694
22/09/2020 S.C. CRH Ciment (Romania)

S.A.
Romcim. Contează ce lăsăm
în urmă.

421

513 M 2020 06695
22/09/2020 OTILIA BRĂILOIU OASIS HOME

GARDENWEAR
421

514 M 2020 06696
22/09/2020 S.C. GICA IMPORT EXPORT

ITALIA S.R.L.
GICA 422

515 M 2020 06698 23/09/2020 S.C. EDU CLASS S.R.L. Bormasina Magica 425

516 M 2020 06700
23/09/2020 S.C. AREA GLAM EVENTS

S.R.L,
HOTEL TROTUS 425

517 M 2020 06703
23/09/2020 S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L.
Made by Mountains 426

518 M 2020 06704
23/09/2020 S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L.
Made by Nature 426

519 M 2020 06706
23/09/2020 DELICON PRODIMPEX aRoma adevărata energie a

fructelor
427

520 M 2020 06707
23/09/2020 GOLDLION COFFEE SRL GOLDLION COFFEE SINCE

2020 Gabriel Pahomi
427

521 M 2020 06708
23/09/2020 TAV IT MOBILE SERVICE

SRL
Măcelăria La Tomiţă 428

522 M 2020 06709 23/09/2020 FILDAS TRADING SRL Assista 429

523 M 2020 06710
23/09/2020 FILIP-IVAN MIHAI FIMMO Consultantul tău

imobiliar
430

524 M 2020 06711
23/09/2020 S.C. ISARAN GREEN S.R.L. ISARAN GREEN

RESIDENCE
430

525 M 2020 06712
23/09/2020 S.C. EMANUEL ONLINE

MAG S.R.L.
PEDAVO 432

526 M 2020 06715

23/09/2020 TICULESCU CRISTIAN-
RAZVAN- ACTIVITATE
MEDICALA

Cardioart 437

527 M 2020 06717
23/09/2020 CURTEA DE CONTURI CURTEA DE CONTURI A

ROMÂNIEI
438

528 M 2020 06718 23/09/2020 M & M PRODUCT SRL optim 438
529 M 2020 06719 23/09/2020 M & M PRODUCT SRL smart wrap high performance 439

530 M 2020 06720
23/09/2020 M & M PRODUCT SRL smart wrap smart as our

clients
439

531 M 2020 06721 23/09/2020 M & M PRODUCT SRL smart wrap the smart green 440

532 M 2020 06722
23/09/2020 S.C. WOPA

COMMUNICATION S.R.L.
WOPA 440

533 M 2020 06723 23/09/2020 TECHVENTURES BANK SA Tech Bank 441
534 M 2020 06725 23/09/2020 S.C. AGRO LEI FRESH S.R.L 442
535 M 2020 06726 23/09/2020 TITLURI QUALITY SRL Gândul GREEN 442
536 M 2020 06732 23/09/2020 SPORT DEPOT S.R.L. pefimax 444
537 M 2020 06733 23/09/2020 MARIA LUPEA ZEST 445
538 M 2020 06734 23/09/2020 EDIDI MAG 2020 SRL JUSTZEN 446
539 M 2020 06735 23/09/2020 TECHVENTURES BANK SA TechBank 447

540 M 2020 06738
23/09/2020 SC EXPERT SOFTWARE

SRL
Expert Supplier 448
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541 M 2020 06739
23/09/2020 SC EXPERT SOFTWARE

SRL
Keep it simple, make it work 449

542 M 2020 06740
23/09/2020 SC EXPERT SOFTWARE

SRL
Make IT work! 449

543 M 2020 06741 23/09/2020 ARTA CORE VISION SRL L`esthetix FRENCH BEAUTY 449
544 M 2020 06743 23/09/2020 JU KIDS SRL JU KIDS 450
545 M 2020 06745 23/09/2020 HERA STYLE SRL be.BLISS EVENTS 450

546 M 2020 06746
24/09/2020 CLUB SPORTIV SPORTING

JUNIORUL VASLUI
SJV SPORTING JUNIORUL
VASLUI

452

547 M 2020 06765 24/09/2020 SC ALEPH MEDIA SRL citEști 452
548 M 2020 06780 24/09/2020 4MEDICAL CARE 4YOU SRL 4Medical 4You 454

549 M 2020 06787
24/09/2020 GEORGE TUDOR

ADUMITROAE
MEGA DETAILING IASI 454

550 M 2020 06806
25/09/2020 BRANDS INTERNATIONAL

SRL
El Unico 454

551 M 2020 06817 25/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH HIPHOP 455
552 M 2020 06818 25/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH CECEBON 455
553 M 2020 06819 25/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH MORNING 456

554 M 2020 06820
25/09/2020 Rothmans of Pall Mall Limited Rothmans OF LONDON

KING SIZE BLUE
456

555 M 2020 06821
25/09/2020 Dunhill Tobacco of London

Limited
DUNHILL SIGNATURE NO.11 456

556 M 2020 06822 25/09/2020 AS DENT IMPLANT S.R.L. MIKO DENTAL 457
557 M 2020 06825 25/09/2020 SUSTENABIL VERDE S.R.L. BOHONIC 457
558 M 2020 06827 25/09/2020 PASTELL IMPEX S.R.L. Bubu-Still 458
559 M 2020 06829 25/09/2020 ZDROVIT ROMANIA SRL Lactovirina 459
560 M 2020 06835 28/09/2020 Claret Euro Credit IFN SA Claret Credit 461
561 M 2020 06837 28/09/2020 FILDAS TRADING SRL Assista ASPISAN 461

562 M 2020 06839
28/09/2020 INDEPENDENT CATANSUS

S.R.L.
Prime Dent 468

563 M 2020 06842
28/09/2020 FIM FOOD INDUSTRY

MANAGEMENT SRL
Le Baron Transylvanian
Vineyards

469

564 M 2020 06844 28/09/2020 ANIMA VISION. SRL ANIMA 469

565 M 2020 06857
28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA ANA - Consultantul tau digital

UNIQA
469

566 M 2020 06858
28/09/2020 EMIL FLORESCU PALINCĂ PRUNĂ (PĂLITA

DE LA CUCA-MĂCAII)
470

567 M 2020 06859 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH FROGGER 470
568 M 2020 06860 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH DOBIDO 470
569 M 2020 06861 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH Magicbon 471
570 M 2020 06862 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH Malik 1 471
571 M 2020 06863 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH OCEAN FRESH 471
572 M 2020 06864 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH N'GOES 472
573 M 2020 06866 28/09/2020 BIOTOP ENERGY SRL Piscine Biotop 472

574 M 2020 06869
28/09/2020 SC LABORATOARELE

FARES BIO VITAL SRL
Fares 1929 PLANTDERMIN 473

575 M 2020 06870 28/09/2020 IOAN TITI BOLDESCO Dealurile Sultanului 473
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576 M 2020 06873 28/09/2020 DENTAL-ALEX SRL DENTERRA 473
577 M 2020 06875 28/09/2020 SC UNIVERS FRACTAL SRL UNIVERS FRACTAL 474

578 M 2020 06878
28/09/2020 British American Tobacco

(Brands) Inc.
VICEROY QUALITY SINCE
1936 RED V

476

579 M 2020 06880
28/09/2020 S.C. CLINICA PROMED

S.R.L.
Clinica Promed Brasov 477

580 M 2020 06882 28/09/2020 MARIUS-COSMIN MAFTEI NATURA IN BUCATE 477

581 M 2020 06883
29/09/2020 VICENTIU-CATALIN

STANESCU
BEe Healthy 479

582 M 2020 06885
29/09/2020 AGRICOVER CREDIT IFN

SA
FERMIER 479

583 M 2020 06887 29/09/2020 DACIA PLANT VETERINA 480
584 M 2020 06891 29/09/2020 SC STANDARD WORK SRL go glow save your skin 480
585 M 2020 06895 29/09/2020 GABRIEL-DANIEL LASZLO COVIN 481

586 M 2020 06900
29/09/2020 SC AV SOUND COMPANY

SRL
U UNDERLINE 481

587 M 2020 06914
29/09/2020 ROBERT-CONSTANTIN

SARBU
bossmag.ro Best Offer Smart
Shopping

482

588 M 2020 06916
29/09/2020 British American Tobacco

(Brands) Limited
NEO PURPLE CLICK 487

589 M 2020 06917
29/09/2020 PROMERCO IMPORT

EXPORT S.R.L.
Dr Joseppe 487

590 M 2020 06918 29/09/2020 SC ESOP CONSULTING SRL ESOP 487

591 M 2020 06919
29/09/2020 SC PRO DEVELOPMENT

SRL
JOY 488

592 M 2020 07008 06/10/2020 ALEXANDRU COSTACHE MEDICI PENTRU ROMANIA 489
593 M 2020 07017 01/10/2020 CATALIN BADEA NATURAMA Natura în ramă 489
594 M 2020 07019 01/10/2020 IONUȚ-MARIAN IACOB TOP TINT 490
595 M 2020 07020 01/10/2020 MARCEL COJOC WINEBOX 490

596 M 2020 07023
02/10/2020 S.C. EXPERT RESHAPE

CENTER S.R.L.
Expert Remodeling 492

597 M 2020 07024
02/10/2020 S.C. REC-STOP-PLAY

ADVERTISING S.R.L.
BVR'S CREATIVE LODGE 493

598 M 2020 07025
02/10/2020 S.C. DEVEO MEDIA S.R.L. AVENTURILE LUI FRAM

URSUL POLAR
493

599 M 2020 07028
02/10/2020 S.C. MAGUAY COMPUTERS

S.R.L.
CloudBox MAGUAY CLOUD
SOLUTION

493

600 M 2020 07031 02/10/2020 VLAD SIMIONESCU Drago-Engineering 494
601 M 2020 07034 02/10/2020 Adobe Inc. A 494
602 M 2020 07064 03/10/2020 CRISTIAN CATEA EROSINO 496
603 M 2020 07070 05/10/2020 AUTOGAZ ROMANIA SRL SM GAS 497
604 M 2020 07072 05/10/2020 GALICONS SRL DUDIRENT 497
605 M 2020 07075 05/10/2020 Microban Products Company MICROBAN 24 HOUR 497
606 M 2020 07076 05/10/2020 ELIS PAVAJE SRL elis PIETRA 498
607 M 2020 07083 05/10/2020 SC GENIUS NUTRITION SRL GLUTAX5 499
608 M 2020 07084 05/10/2020 PETRICA LEFTER YAAR 499
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609 M 2020 07086
05/10/2020 S.C. STUDIO 47 MS S.R.L. MAI BUN DECAT

ORIGINALUL
500

610 M 2020 07087 05/10/2020 SC VAVIAN PHARMA SRL Mynergy 500

611 M 2020 07088
05/10/2020 MARISTAR COM S.R.L. RAMATUELLE events beyond

imagination
501

612 M 2020 07090 05/10/2020 LOGO CUPS S.R.L. VITRUS 502
613 M 2020 07091 05/10/2020 SC VAVIAN PHARMA SRL My'NERGY 503

614 M 2020 07098
05/10/2020 PETRICA POPSOR

GAVRIL IANUL
Ferma Crișan Zinveli Popșor
Acolo unde țăranii Ară dealu' !

503

615 M 2020 08042 06/11/2020 ANONYMOUS CREW SRL ANONYMOUS CREW 504
616 M 2020 08462 23/11/2020 TERRA SERVICE SECURITY TERRA SERVICE SECURITY 504

617 M 2020 08470
23/11/2020 LUP ONI PAZA SI

PROTECTIE SRL
LUP ONI PAZĂ ȘI
PROTECȚIE

505

618 M 2020 08538
25/11/2020 CARPAT GUARD

INTERVENTII SRL
CARPAT GUARD
INTERVENTII

505

619 M 2020 08539 25/11/2020 S.C CARPAT GUARD S.R.L. CARPAT GUARD 505
620 M 2020 09136 17/12/2020 GALEA SECURITY SRL Galea Security 505



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 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.
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(210) M 2010 03895 (111)171794
(151) 28/05/2010
(732) BRATU VIOREL, STR. CERNA

NR. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L., STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP. 19, SECTOR 1,
010497 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MISS BIKINI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, toate aceste sevicii referindu-se la clasa
41.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2011 01582 (111)128042
(151) 24/02/2011
(732) SC BANCA TRANSILVANIA SA,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

STAR BT BT BANCA
TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena: 01.01.25; 27.05.08;
29.01.13

(591) Culori revendicate:mov, galben, gri

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2011 01880 (111)171787
(151) 08/03/2011
(732) SC IOKO ELECTRIC COMPANY

(540)

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2011 02069 (111)171937
(151) 14/03/2011
(732) SC VIVANI SALUBRITATE SA,

STR. TARLAUA 32/4, PARCELA
11, JUD. IALOMIŢA, SLOBOZIA,
ROMANIA

(540)

VIVANI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.

(740) S.C.P.I. Milcev Burbea, STR. ŞTIRBEI
VODĂ NR. 170, BL. 10G, SC.1, ET. 5,
AP. 18, SECTOR 1, BUCUREŞTI

SRL, STR. AUREL VLAICU
NR. 119, PARTER + DEMISOL,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

IOKO
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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.

───────

(210) M 2011 03829 (111)171844
(151) 19/05/2011
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

(540)

PRODAL

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

16. Ambalaje, prospecte, pliante, materiale
publicitare, etichete.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Afaceri comerciale, publicitate şi reclamă,
import-export, activităţi de zonă liberă, alte forme
de comerţ.

───────

(210) M 2011 03953 (111)171874
(151) 24/05/2011
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Montant
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente nutritive pe bază de vitamine,
minerale şi plante (cu scop medical).
30. Suplimente nutritive (cu excepţia celor de uz
medical).

───────

(540)

CHOCOWORLD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.1, 
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 030602

(210) M 2011 05480 (111)171889
(151) 28/07/2011
(732) SC HEIDI CHOCOLAT SA, 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, 
OP77 - CP 216, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI

39. Transport, ambalare, îmbuteliere,depozitare.

BDUL. BIRUINŢEI NR. 87, 
JUDEŢUL ILFOV, 
PANTELIMON, 077145, ROMANIA
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(210) M 2011 06340 (111)171808
(151) 07/09/2011
(732) SC CILDRO PLYWOOD SRL,

(540)

Cildro PlyWood

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.13

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.
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.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, hrană pentru animale, malt.

───────

(210) M 2012 00056 (111)171892
(151) 09/01/2012
(732) SC REALITATEA MEDIA SA,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 172-176, CORP A, ET. 3,
CAM. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DIMINEAŢA DE ŞTIRI

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.03;
27.05.11; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

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

STR. TRAIAN NR. 295, 
JUDEŢULMEHEDINŢI, 
DROBETA TURNU SEVERIN, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2012 00162 (111)171883
(151) 13/01/2012
(732) ASOCIATIA BRANZARILOR DIN

(540)

A.B.M.S. ASOCIATIA
BRANZARILOR DIN

MARGINIMEA SIBIULUI
BRANZA TELEMEA DE SIBIU

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 02.01.21;
03.04.11; 06.01.04; 19.01.08; 26.01.18;
29.01.12

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2012 00769 (111)171845
(151) 07/02/2012
(732) DENIS SRL, STR. CALEA

UNIRII NR. 20J, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

WHY

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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
şelarie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

MARGINIMEA SIBIULUI, NR.
255, JUDEŢUL SIBIU, LOC. JINA,
ROMANIA

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

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR3, BUCUREŞTI, 030602
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(210) M 2012 00906 (111)171834
(151) 13/02/2012
(732) SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT

(540)

CHELNERITA ANULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune, comunicaţii prin
terminale de calculator, servicii de forumuri de
discuţii pe internet.
41. Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, educaţie, divertisment, activităţi
culturale, jocuri şi concursuri, organizare de
spectacole, petreceri, evenimente, producţie de
programe de televiziune.
42. Servicii de creare şi întreţinere de site web.

───────

(540)

Cremousse

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
29.01.04

(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,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente),
mirodenii, gheaţă
35. Afaceri comerciale, import export, francizare,
consiliere, consultanţă pentru afaceri şi
management, pentru domeniul solicitat a fi
înregistrat, publicitate şi reclamă, organizare de
expoziţii şi orice formă de prezentare în scop
comercial în legătură cu produsele indicate în
clasa 30 din Clasificarea de la Nisa.

───────

ROMANIA SA, STR. STUDIOULUI,
CORP 1, PLATOURI NR. 1, ET. 2, 
JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA,
ROMANIA

(210) M 2012 01030 (111)127574
(151) 16/02/2012
(732) SC DESERTA SRL, 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, STRADA DUMBRĂVII
NR.139/2, SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

STR. C. PORUMBESCU NR. 3, 
JUDEŢULSIBIU, SIBIU, 550401, 
SIBIU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (pantone
288 C)
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(540)

FAVORIT TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, redactare, editare.
38. Telecomunicaţii, televiziune (emisiuni
televizate).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(540)

ANGELMED

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.24;
27.05.02; 29.01.12

clase:
44. Servicii medicale (laborator analize
medicale).

───────

(540)

Angel Kids

(531) Clasificare Viena: 02.05.25; 04.01.02;
27.05.02; 29.01.13

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

───────

(210) M 2012 01114 (111)171678
(151) 21/02/2012
(732) SC CLAS MEDIA SRL, 

STR. TEATRULUI NR. 1-2, 
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA, 
410020,ROMANIA

STR. LACULUI NR. 1, BL. 652,
 SC.C, ET. 1, AP. 4, JUD. IAŞI, 
IAŞI,ROMANIA

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

(210) M 2012 01132 (111)171930
(151) 22/02/2012
(732) VASU CRISTIAN VASILE, 

STR. LACULUI NR. 1, BL. 652, 
SC. C, ET. 1, AP. 4, JUD. IAŞI, 
IAŞI, ROMANIA

(210) M 2012 01127 (111)171929
(151) 22/02/2012
(732) VASU CRISTIAN VASILE, 

(591) Culori revendicate: verde, roşu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2012 01165 (111)171816
(151) 23/02/2012
(732) SC MANUFACTURA TURNU

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

(540)

grizley

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.02;
29.01.14

clase:
24. Tesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
referitor la clasele 24, 25, 26.

───────

(540)

Le Vernet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2012 01310 (111)171865
(151) 29/02/2012
(732) SC AGRICOLA INTERNATIONAL

(540)

Ouă Fericite
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Ouă.

───────

MAGURELE SRL, 
STR. MIHAI BRAVU (COMPLEXUL
COMERCIAL CENTRAL), 
JUDEŢUL TELEORMAN, 
TURNUMAGURELE, ROMANIA

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

(210) M 2012 01239 (111)171831
(151) 01/03/2012
(732) EUROPA GROUP SRL, 

STR. EPISCOPUL CHESARIE 
NR. 15 ,COMPLEXUL 
REZIDENŢIAL COTYCENTER 
RESIDENCE, TRONSONE, 
PARTER, BIROU 1, CAMERA 1, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SA, 
CALEA MOLDOVEI NR.94, 
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, 
STR. 11 IUNIE NR. 51 SC. A ETAJ 1, 
AP. 4, SECTOR 4,  BUCURESTI
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(210) M 2012 01439 (111)171679
(151) 06/03/2012
(732) SC EKO ONLINE MEDIA SRL,

STR. GABOR ARON NR. 18,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, ROMANIA

(540)

uh.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 29.01.01;
27.05.02

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2012 01465 (111)171916
(151) 07/03/2012
(732) HASCEVHER METAL SANAYI

VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, ORGANIZE SANAYI
BOLGESI 17, CADDE NO. 4,
KAHRAMANMARAŞ, TURCIA

(740) RODALL S.R.L., STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP. 19, SECTOR 1,
010497 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MAXSTAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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, oale de toate tipurile, caserole,
oale sub presiune, fierbătoare şi ceainice din oţel

inoxidabil, ustensile de gătit electrice incluse în
clasa 11.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod.

───────

(210) M 2012 01509 (111)171803
(151) 07/03/2012
(732) SC LA VILLA SRL, STR.

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I NR. 54, SC.B, AP.5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020915

(540)

LA CAVE DE BUCAREST

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante.

───────

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

MĂRGELELOR NR. 139-143, 
AP.15, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
062302, ROMANIA
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(210) M 2012 01756 (111)171805
(151) 15/03/2012
(732) SC ART&CRAFT DESIGN SRL,

(540)

VIA DELICE

(531) Clasificare Viena: 26.11.08; 27.05.02;
27.05.12

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

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

───────

(210) M 2012 01809 (111)171887
(151) 16/03/2012
(732) SC RESONANCE ADVERTISING

(540)

PRINTOTECA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2012 01902 (111)171886
(151) 21/03/2012
(732) SC INTER CONTI COM SRL,

STR. MESTEACĂNULUI NR. 1,
BL. 16, SC. B, AP. 16, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FR FRANCO VALVES

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

ŞOS. PANTELIMON, ET. 4, 
BIROUL  20, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

SRL, B-DUL TIMIŞOARA NR.  43 A,
BL. 33, SC. 1, ET. 8, CAM.1, 
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET.2, AP. 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, în
special regruparea în avantajul terţilor a
instalaţiilor sanitare şi termice, a componentelor
acestora (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, inclusiv activităţi de import-
export.

───────

(210) M 2012 01913 (111)171676
(151) 21/03/2012
(732) FONDUL PROPRIETATEA SA,

STR. BUZEŞTI NR. 78-80, ET. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011017,
ROMANIA

(540)

FONDUL PROPRIETATEA

541C), auriu (pantone 1255C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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.

───────

(210) M 2012 01914 (111)171675
(151) 21/03/2012
(732) FONDUL PROPRIETATEA SA,

STR. BUZEŞTI NR. 78-80, ET. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011017,
ROMANIA

(540)

FONDUL PROPRIETATEA

negru (pantone Hexachrome Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (pantone

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: gri (pantone 877C),
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(540)

Poiana Florilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.15;
01.03.06; 05.11.11

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(540)

RD GRILL

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

───────

(540)

MANDRAGORA
(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.01

(210) M 2012 02023 (111)171905
(151) 26/03/2012
(732) VASILIU ELENA, 

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

STR. NEAGOE VODĂ NR. 18-22, 
BL.6/2, SC.A, ET.1, AP. 7, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(210) M 2012 02036 (111)171783
(151) 26/03/2012
(732) SC MOLDISGRILL SRL, 

SAT GOLEŞTII DE SUS, 
JUDEŢULVRANCEA, 
COMUNA COTEŞTI,  ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENTEI NR. 3, 
BL. 17, SC. 1,ET. 3, AP. 7, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2012 02087 (111)171807
(151) 28/03/2012
(732) SC MANDRAGORA SRL, 

STR. FETEŞTI NR. 4, BL. F5, 
SC. B, PARTER, AP. 16, 
SECTOR 3,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(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 mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun
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.

───────

(210) M 2012 02098 (111)171833
(151) 28/03/2012
(732) SC ELM SRL, STR. FERVENŢIA

NR. 47, JUDEŢUL TIMIŞ,
DUMBRĂVIŢA, 307160, ROMANIA

(540)

Rapsodia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pâine, patiserie, produse de cofetărie,
produse de panificaţie, chifle, fursecuri, pesmet
din pâine, plăcinte, prăjituri.

───────

(210) M 2012 02522 (111)171915
(151) 13/04/2012
(732) VARVARI PAVEL, STR.

(540)

BLOCMANAGERNET

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

9. Produs software.
───────

(540)

STRATUM

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.09;
27.05.11; 29.01.12

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale necuprinse
în alte clase, produse din materiale
plastice semiprelucrate, materiale de călăfătuire,
conducte flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice, toate
aceste produse cu exceptia asfaltului carton
pentru constructii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii în legătură cu produsele din
clasele 17 şi 19.

───────

SCĂRIŞOARA NR. 1, AP.  65, 
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, 
400445,  ROMANIA

(210) M 2012 03041 (111)121252
(151) 10/05/2012
(732) SC ARABESQUE SRL,

STR. TIMIŞULUI NR. 1, 
JUDEŢULGALAŢI, GALAŢI, 
800321, GALAȚI,  ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. PORTULUI NR. 23, 
PARCUL DESOFT, CAM. 307, 
GALAŢI, 800025

(591) Culori revendicate: bleumarin, albastru
deschis
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(540)

tihna numai numai bine

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.01.21;
05.01.20; 03.04.24

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2012 04166 (111)171784
(151) 26/06/2012
(732) SC EXCES IMOBILIARE SRL,

(540)

EXCES IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.08;
29.01.14

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2012 03997 (111)170467
(151) 19/06/2012
(732) SC INK PINK SRL, 

SAT CLOPOTIVA, COMUNA RAU 
DEMORI, NR. 423, ZONA GURA
ZLATA , ZONA GURA ZLATA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, 
STR. 11IUNIE NR. 51, CLĂDIREA 
VIVANDO,BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,BUCUREŞTI, 040172, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, galben, verde,
negru, portocaliu

STR. ILEANA COSÎNZEANA
NR. 1, BL. S31, SC. 2, ET. 4, 
AP. 46, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, negru,
roşu, alb
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(210) M 2012 04206 (111)171829
(151) 27/06/2012
(732) SC OMV PETROM SA, STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR 1
(PETROM CITY), BUCUREŞTI,
013329, ROMANIA

(540)

PECO

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 26.04.18;
27.05.24

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale în legătură
cu achiziţionarea bunurilor în vederea vânzării
lor staţiile de distribuire a produselor petroliere,
gestiunea afacerilor comerciale în legătură
cu distribuţia carburanţilor, ţiţeiului, gazelor şi
lubrifianţilor.
36. Servicii în domeniul afacerilor financiare,
servicii de cărţi de credit, servicii de cărţi de debit,
servicii de cărţi de credit pentru plăţi.
37. Repararea şi menţinerera motoarelor
vehicolelor, spălarea vehicolelor, întreţinerea
vehicolelor, alimentarea cu carburant.
39. Livrarea, transport şi depozitarea
combustibililor, gazului şi lubrifianţilor pentru
motoarele vehiculelor, transportul petrolului prin
conducte.
43. Cafenele şi snack-baruri în staţiile de
distribuţie produse petroliere, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi pentru călătorii în
staţiile de distribuţie a produselor petroliere.

───────

(540)
ANCHOR FUN TIME

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

28. Aparate de amuzament acţionate cu
monede şi/sau automate, aparate de
antrenament sportiv, jocuri automate cu fisă,
jucării pentru animalele domestice, jocuri
automate, jocuri mecanice, dispozitive de
divertisment folosite în sălile de jocuri, maşinării
şi aparate pentru jocuri de popice, jocuri
electronice, aparate pentru jocuri, jocuri de masă
electronice, aparate pentru jocuri video, jocuri
sportive, aparate pentru body building şi body
training, maşini pentru jocuri de noroc, maşini
pentru jocuri video, jocuri portabile cu display-
ul din cristal lichid, piscine (articole de joacă),
articole pentru jocuri de paintball (muniţie, puşti
pentru paintball), articole pentru jocul de biliard
(mese, tacuri, bile, cretă pentru tacuri), taloane
de bingo, confetti, biciclete fixe de antrenament,
aparate şi maşini pentru parcuri şi centre de
distracţie, carusele, leagăne, tobogane, cutii
cu nisip (echipament pentru locurile de joacă),
articole de pescuit, echipament de pescuit,
undiţe pentru pescuit, momeli artificiale pentru
vânătoare sau pescuit, glume practice, patine
cu role, patine cu rotile, patine de gheaţă,
skateboards, schiuri, rame de schi, beţe de
schi, ceară pentru schi, legături de schi, schiuri
nautice, schiuri pentru surfing, plăci de surfing,
planşe de surfing, sănii (articole de joacă şi
sport), labe de înot, veste pentru înot, colaci
de înot pentru agreement, trambuline, articole
pentru scrimă, şi anume arme, mănuşi, măşti,
roţi de ruletă, articole pentru practicarea golfului.

(210) M 2012 04298 (111)171800
(151) 29/06/2012
(732) SC ANCHOR GRUP SA, 

BD. TIMIŞOARA, NR.26Z, 
CLĂDIREA  ANCHOR  PLAZA, 
ET.11, CORP B,BIROUL 11B01 ŞI 
ET.12, CORP A, BIROUL 12A01, 
SECTOR 6,  BUCURESTI, 061331, 
ROMANIA

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

───────
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(540)

Melidava Apilarmel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, miere, sosuri.

───────

(210) M 2012 04562 (111)171921
(151) 12/07/2012
(732) CLUBUL SPORTIV PLIMOB,

(540)

CLUBUL SPORTIV PLIMOB

(531) Clasificare Viena: 21.03.17; 26.04.16;
29.01.12

clase:
41. Activităţi sportive şi culturale, organizarea de
competiţii sportive.

───────

(210) M 2012 04681 (111)171890
(151) 19/07/2012
(732) FUNDATIA OLGA GUDYNN,

STR. EROU IANCU NICOLAE
NR. 5, VILA 1, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

theBRIDGE

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse
de imprimerie (exceptand cele din domeniul
financiar), 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.
41. Divertisment, activităţi sportive

───────

(210) M 2012 04500 (111)146083
(151) 10/07/2012
(732) CRISTINA AOSAN, 

JUDEŢUL GALAŢI, 
COMUNA VIRLEZI, 
807330, ROMANIA

STR. UNIRII NR. 40, 
JUDEŢUL MARAMUREŞ, 
SIGHETU MARMAŢIEI, 
435500, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, bordo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

ACOLLADA

(531) Clasificare Viena: 26.11.11; 27.05.02;
29.01.12

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

35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod pentru serviciile din clasa 42
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

───────

(540)

Wotan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de încălzit aerul, încălzitoare de
aer, aparate de încălzirea apei, încălzitoare de
apă, cazane de încălzire, aparate de alimentare
pentru cazane de încălzire, conducte pentru

cazane de încălzire, ţevi de fum pentru cazane
de încălzire.
35. Consultanţă pentru conducerea afacerilor,
îndrumări în organizarea şi conducerea
afacerilor, servicii pentru compararea preţurilor,
servicii de consiliere pentru conducerea
afacerilor, sprijin în conducerea afacerilor,
sprijin în conducerea întreprinderilor comerciale
sau industrial, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, sfaturi în organizarea şi
conducerea afacerilor.
37. Instalarea, întreţinerea şi repararea
aparaturii de birou, curăţare şi reparare
de boilere, instalaţii, întreţinere şi reparaţii
calculatoare, curăţare şi reparaţii de cazane.

───────

(210) M 2012 04805 (111)171945
(151) 25/07/2012
(732) SC TOTALSOFT SA, 

GLOBAL CITY BUSINESS PARK, 
STR. BUCUREŞTI NORD NR. 10,
CLĂDIREA O21, ET. 8, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri (Pantone Cool
Gray 10C), portocaliu (Pantone 165C)

(210) M 2012 04964 (111)171860
(151) 03/08/2012
(732) CALIN ALEXANDRU, 

ALEEA COMPOZITORILOR NR. 4,
BL.F17, SC. D, ET. 1, AP. 65, 
SECTOR6, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

42. Programare pentru calculatoare, consultaţii
în domeniul calculatoarelor, consiliere în
domeniul construcţiilor, consiliere în domeniul
economiei de energie, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, programare
pentru calculatoare, actualizarea de programe,
elaborarea (conceperea) de programe,
instalarea de programe consultantă în materie
de  programe  de calculator,  întreţinerea  de 
programe  de calculator,  reconstituirea  bazelor 
de date.
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(210) M 2013 00549 (111)171931
(151) 29/01/2013
(732) SC AGRICOLA INTERNATIONAL

(540)

PINTENAŞ Pui
deoparte la punguţă!

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 25.01.19;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.15; 29.01.15

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(540)

WWW.DOR.RO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2013 08266 (111)171876
(151) 15/11/2013
(732) SC CREATIVE BUSINESS

NETWORK SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 305, BL. 52, SC .B, ET. 3,
AP. 49, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Spicy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao 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.
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.

SA, CALEA MOLDOVEI NR.94, 
JUDEŢUL  BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde, maro, galben,
albastru, roşu

(210) M 2013 02787 (111)171877
(151) 18/04/2013
(732) TUŢU MARIUS CATALIN, 

STR. MIŞCA PETRE, NR. 3, 
BL. M17,  SC. 2, ET. 7, AP. 100, 
SECTOR 5,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2014 07122 (111)171731
(151) 17/10/2014
(732) SC DARCIM CONSULTING SRL,

STR. AUREL COVACI NR. 17A,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL, B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D 10, AP. 3, OP 9-CP 128,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410346

(540)

PREMIUMgift

(531) Clasificare Viena: 19.01.03; 27.05.02;
27.05.09

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
inclusiv online, administraţie comercială, lucrări
de birou.

───────

(210) M 2015 00545 (111)171922
(151) 28/01/2015
(732) SC CARBOGAZ SRL, STR.

DRUMUL POTCOAVEI NR.
11, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(540)

CARBOGAZ

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 26.01.16;
27.05.02; 29.01.12

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

4. Benzină. motorină, gaz solidificat, combustibil
de aprindere, gaz petrolier, petrol, ulei comestibil.
35. Contabilitate, întocmirea extraselor de
cont, facturare, marketing, cercetarea afacerilor
comerciale, intermediere de achiziţii, recrutarea
personalului, baze de date computerizate,
cercetare de afaceri comerciale.

───────

(591) Culori revendicate: galben (pantone
152C), albastru (pantone 3165C)
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(210) M 2016 01732 (111)171732
(151) 14/03/2016
(732) INTACT MEDIA ADVISORS

(540)

Români care
dezvoltă ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 25.07.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), caracter tipografice, clişee
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 02134 (111)171828
(151) 25/03/2016
(732) PHILOSOPHY BRANDS SRL,

STR. GLADIŢEI NR. 42, BL. T6,
AP. 306, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

OPTILIFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente optice, ochelari, lentile
optice, lentile de contact, rame de ochelari.

───────

(210) M 2016 03941 (111)171885
(151) 01/06/2016
(732) CEZAR PAPER SRL, STR.

GRĂDINARILOR NR. 52A,
JUDEŢUL BIHOR, SANTANDREI,
ROMANIA

(540)

Kifra

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.04;
27.05.01; 27.03.02; 02.09.04

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

S.R.L., BD. FICUSULUI NR. 44A,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, 
SPLAIUL INDEPENDENŢEI, NR. 3, 
BL. 17, SC. 1,ET. 3, AP. 7, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat.

───────

(210) M 2016 04751 (111)171788
(151) 07/07/2016
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, STR.

NERVA TRAIAN NR. 3, BL. M101,
ET. 10, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PRETUL LUXULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
reviste, clişee tipografice.
35. Publicitate, tratament de text (editare şi
redactare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(540)

CAUTĂ DENTIST.ro

(531) Clasificare Viena: 04.05.05; 05.07.13;
25.07.04; 27.05.01; 29.01.12

clase:
16. Publicaţii, reviste, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, publicitate online, conducerea
şi administrarea afacerilor, lucrări de birou,
intermediere de servicii pentru afaceri
comerciale, prezentarea serviciilor în medii
de comunicare, actualizarea şi răspândirea
materialelor publicitare, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori, consultanţă
profesională în afaceri, intermedieri de
căutări de informaţii online, compilarea
şi sistematizarea informaţiilor, managementul
fişierelor computerizate.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
video, transmisii wireless, servicii de buletine
electronice.
41. Servicii de producţie tv, activităţi editoriale
online, activităţi de consiliere profesională,
servicii educaţionale, instruire, divertisment,
producţie de programe tv şi radio, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, producţie
video, publicare jurnale electronice online,
informaţii referitoare la educaţie, organizare
evenimente.

───────

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.  MATEI VOIEVOD NR. 115-123, 
BL.  O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, 
SECTOR 2,  BUCUREŞTI, 021453

(210) M 2016 06942 (111)171765
(151) 14/10/2016
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NERVA TRAIAN NR. 3, 
BL. M101,  ET. 10, 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

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

Făină cu bună creştere
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 30.

───────

STR. DOBROGEI NR. 6, JUD.
CONSTANŢA, MURFATLAR,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Brizza
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2017 02582 (111)171663
(151) 13/04/2017
(732) S.C. ECOPAL DISTRIBUTION,

(540)

ECOPAL DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.11; 29.01.13

clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală, bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal), toate acestea, cu excepţia cofrajelor şi a
componentelor acestora, elemente prefabricate
pentru construcţia de cofraje, schele, elemente
de cofraj şi cu excepţia pieselor pentru cofraje,
schele şi elemente de cofraj.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, rachită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau din material plastic.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2016 07223 (111)171789
(151) 26/10/2016
(732) SC PANICOM SRL, 

STR. RAPSODIEI NR. 15/1, 
JUDEŢUL  CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(210) M 2017 00902 (111)171852
(151) 14/02/2017
(732) SC DOMENIUL VLADOI SRL,

BDUL REPUBLICII, BL. 212, SC. D,
ET.  2, AP. 11, PITESTI, 110176, 
ARGEŞ, ROMANIA

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
BDUL REPUBLICII, BL. 212, SC. D,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITESTI, 110176

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

ANTICARCEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate de uz medical pentru tratarea
contracţiilor dureroase şi involuntare ale
muşchiilor, preparate farmaceutice pentru
tratarea contracţiilor dureroase şi involuntare
ale muşchiilor, suplimente alimentare pentru
tartarea contracţiilor dureroase şi involuntare ale
muşchiilor.

───────

(210) M 2017 04208 (111)171932
(151) 27/06/2017
(732) LĂCRIMIOARA-GABRIELA

(540)

EPILA VERDE

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 02.09.15;
26.01.15; 27.05.01; 29.01.13

clase:
44. Servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni.

───────

(210) M 2017 02691 (111)171917
(151) 20/04/2017
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL, 

STR. SEVASTOPOL NR. 13-17, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, 
PIAŢA PACHE  PROTOPOPESCU 
NR. 1, ET. 2, AP.  6, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI, 021401,  ROMANIA

FIEGER, 
ALEEA DEZNA BL. X14, SC. C, 
AP. 15, JUDEŢUL ARAD, ARAD, 
ARAD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 
VIVANDO  BUILDING, STR. 11 IUNIE 
NR. 51,BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: lila, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

NUM LIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.

───────

(210) M 2017 04803 (111)171879
(151) 21/07/2017
(732) CREATIVE BUSINESS NETWORK

(540)

DOR DE MICI

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.13;
27.05.01; 29.01.13

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

29. Carne, extracte din carne.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 04250 (111)171884
(151) 28/06/2017
(732) MARIANA-CAMELIA VÂRZARU,

GH. LAZĂR NR. 4, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BR, ROMANIA
VICTOR DORCIOMAN, 
STR.CARPAŢILOR NR. 4A, 
SC. B, AP. 11, JUD. BRAŞOV, 
BRAŞOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, 
STR.BAIA DE ARAMĂ NR. 1, 
BLOC  B,  SC. 3, ET. 6, AP. 117, 
SECTOR 2,  BUCUREŞTI, 022204

SRL, 
CALEA RAHOVEI, NR.  305, 
BL. 52, SC. 2, ET. 3, AP.  49, 
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro închis, crem,
maro deschis
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(210) M 2017 04804 (111)171878
(151) 21/07/2017
(732) CREATIVE BUSINESS NETWORK

(540)

DOR DE MITITEI

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

29. Carne, extracte din carne.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 04807 (111)171880
(151) 21/07/2017
(732) CREATIVE BUSINESS NETWORK

(540)

freshop

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
05.07.12; 05.07.22; 16.03.17; 27.03.15;
27.05.01; 29.01.12

clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişi, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţămant (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate și
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
facute 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, 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 pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

SRL, 
CALEA RAHOVEI, NR.  305, 
BL. 52, SC. 2, ET. 3, AP.  49, 
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro închis, crem,
maro deschis

SRL, 
CALEA RAHOVEI, NR.305, BL. 52, 
SC. 2, ET. 3, AP.49, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde și alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07138 (111)171770
(151) 06/11/2017
(732) S.C. NEDBAD CULINAR EXPERT

(540)

Nord Catering
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(540)

HANUL SĂRĂRIE
Cu aplicarea prevederilor art.23 alin. 1 din

Legea 84/1998, rep., pentru elementul
verbal "HANUL", din conţinutul mărcii.

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

43. Servicii de restaurant, servicii de bar (terasă,
bistro, pub), servicii de bufet, servicii de club,
servicii de cafenea, cazare temporară.

(210) M 2018 01253 (111)171895
(151) 26/02/2018
(732) Chapter 4 Corp. DBA Supreme,

(540)

Supreme

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte,
şi anume, cămăşi, tricouri, bluze cu mânecă
lungă, bluze de corp, hanorace, bluze de rugby,
jerseuri, cămăşi tip rochie, blugi denim, hanorace
cu glugă, costume de trenning, costume pentru
zăpadă, costume de ski, hanorace, cardigane,
pantaloni, jachete de blugi, pantaloni sport, cu
buzunare (tip cargo), pantaloni scurţi, boxeri,
bluze (top-uri), bluze fără mâneci, bluze de
trenning, jachete de trenning, pantaloni scurţi
de trenning, pantaloni de trenning, bluzoane,
veste, veste flauşate, pulovere, jachete, geci,
paltoane, costume, malete, jachete reversibile,
jachete rezistente la vânt, jachete cu scut
termic, jachete sport, jachete pentru golf şi
ski, geci, paltoane, pardesie, îmbrăcăminte
pentru înot, îmbrăcăminte pentru plajă, viziere,
bentiţe, protecţii pentru urechi, lenjerie de corp
termică, lenjerie de corp lungă, lenjerie de
corp, şepci, pălării, căciuli, eşarfe, bandane,
curele, cravate, halate, mănuşi, cizme, costume

S.R.L., 
ŞOS. GHEORGHEIONESCU 
SISEŞTI NR. 236A,  SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, 
STR. 11IUNIE NR. 51, CLĂDIREA 
VIVANDO,  BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,BUCUREŞTI, 040172, 
ROMANIA

(210) M 2018 00591 (111)171888
(151) 31/01/2018
(732) CLAUDIU DIACONU, 

STR. SĂRĂRIE NR. 144, 
JUDEŢUL IAŞI,IAŞI, ROMANIA

───────

───────

121 WOOSTER STREET. 2F, 
NEWYORK, NY 10012, 
NEW YORK,STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(740) SIMION & BACIU SOCIETATE
CIVILĂ DE AVOCAŢI, 
STR. MAIOR ALEXANDRU 
CÂMPEANU NR. 11, ET. 1, AP. 3, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,011235, 
ROMANIA
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de ploaie, încălţăminte, pantofi şi încălţăminte
sport, articole de îmbrăcăminte pentru femei,
copii şi sugari, şi anume, cămăşi, tricouri, bluze
cu mânecă lungă, cămăşi de corp, jerseuri,
cămăşi tip rochie, blugi denim, bluzoane cu
glugă, şaluri, costume de trening, hanorace,
cardigane, pantaloni, jachete de blugi, pantaloni
scurţi, bluze (top-uri), bluze fără mâneci, bluze
de trenning, jachete de trenning, pantaloni scurţi
de trenning, pantaloni de trenning, jachete,
veste, pulovere, trenning-uri, haini, geci, jachete
reversibile, jachete rezistente la vânt, jachete
cu scut termic, jachete sport, jachete pentru
golf şi ski, geci, paltoane, pelerine, articole
de înot, îmbrăcăminte pentru plajă, vizoare,
bentiţe, protecţii pentru urechi, lenjerie de corp
termică, lenjerie de corp lungă, lenjerie de corp,
şepci, pălării, articole pentru acoperirea capului,
fulare, bandane, curele, pijamale şi articole de
noapte, mănuşi, cizme, articole pentru ploaie,
încălţăminte, pantofi şi încălţăminte sport, rochii,
fuste, bluze, halate, tricouri cu guler pentru
copii şi sugari, tricouri tip rugby pentru copii şi
sugari, costume de zăpadă pentru copii şi sugari,
pantaloni sport, cu buzunare (tip cargo), pentru
copii şi sugari, costume de corp pentru copii.

───────

(210) M 2018 01537 (111)171804
(151) 08/03/2018
(732) SC G.F.C. PRO INVEST SRL,

STR. FÂNTÂNICA NR. 38, ET. 2,
AP. CAMERA 213, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

riviera

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 05.03.20;
26.11.13; 27.05.12; 29.01.03

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01889 (111)171896
(151) 21/03/2018
(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC.,

517 RICHMOND ST. E. TORONTO,
ONTARIO, M5A 1R4, TORONTO,
CANADA

(540)

THE ORDINARY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, produse de îngrijire a corpului şi pielii, şi
anume, creme hidratante pentru faţă, hidratante
pentru corp, tratamente anti-îmbătrânire pentru
faţă, produse'anti-îmbătrânire pentru corp, şi
anume, creme anti-îmbatrânire pentru corp,
loţiuni, geluri, uleiuri, agenţi de curăţare,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepartarea ridurilor,
tratamente pentru gât, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea ridurilor
pentru gât, tratamente non-medicale pentru
semne de la vergeturi, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea semnelor
lăsate de vergeturi, tratamente non-medicale
pentru celulită, şi anume, loţiuni, creme, geluri,
uleiuri, agenţi de curăţare, produse hidratante,
produse de îngrijire a pielii pentru reducerea

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

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

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, 
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3, 
AP. 5,  SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
020915 ,ROMANIA
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celulitei, produse pentru albirea pielii şi/sau
tratamente de luminare, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse
hidratante, balsamuri pentru piele pentru albirea
şi iluminarea pielii, produse pentru îngrijirea
parului, şi anume, fixative pentru păr, loţiuni
pentru îngrijirea părului, balsamuri pentru păr
şi geluri pentru păr, cosmetice, produse de
curăţat, produse pentru albire şi alte substanţe
pentru spălătorie, şi anume, înălbitor pentru
rufe, detergenţi pentru rufe şi ceară pentru
rufe, produse de curăţare, netezire, degresare
şi răzuire, săpunuri, şi anume, săpunuri
antiperspirante, săpunuri de corp, săpun de
baie şi săpunuri pentru mâini, uleiuri eterice,
loţiuni capilare, produse pentru curăţarea dinţilor,
creme de faţă şi de corp, şampoane pentru
corp, şampoane, produse hidratante pentru corp,
apă de colonie, apă de parfum, produse de
parfumerie, deodorante de uz personal.
35. Servicii asigurate de magazine de vânzare
cu amanuntul online în domeniul cosmeticelor,
produselor de îngrijire personală, produse pentru
piele, produse de îngrijire a feţei şi corpului
şi produse de frumuseţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în domeniul produselor
cosmetice, produse de îngrijire personală,
produse pentru piele, produse de îngrijire a feţei
şi corpului şi produse de frumuseţe.

───────

(210) M 2018 01890 (111)171897
(151) 21/03/2018
(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC.,

517 RICHMOND ST. E. TORONTO,
ONTARIO, M5A 1R4, TORONTO,
CANADA

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

(540)

AVESTAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, produse de îngrijire a corpului şi pielii, şi
anume, creme hidratante pentru faţă, hidratante
pentru corp, tratamente anti-îmbătrânire pentru
faţă, produse'anti-îmbătrânire pentru corp, şi

anume, creme anti-îmbatrânire pentru corp,
loţiuni, geluri, uleiuri, agenţi de curăţare,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepartarea ridurilor,
tratamente pentru gât, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea ridurilor
pentru gât, tratamente non-medicale pentru
semne de la vergeturi, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea semnelor
lăsate de vergeturi, tratamente non-medicale
pentru celulită, şi anume, loţiuni, creme, geluri,
uleiuri, agenţi de curăţare, produse hidratante,
produse de îngrijire a pielii pentru reducerea
celulitei, produse pentru albirea pielii şi/sau
tratamente de luminare, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse
hidratante, balsamuri pentru piele pentru albirea
şi iluminarea pielii, produse pentru îngrijirea
parului, şi anume, fixative pentru păr, loţiuni
pentru îngrijirea părului, balsamuri pentru păr
şi geluri pentru păr, cosmetice, produse de
curăţat, produse pentru albire şi alte substanţe
pentru spălătorie, şi anume, înălbitor pentru
rufe, detergenţi pentru rufe şi ceară pentru
rufe, produse de curăţare, netezire, degresare
şi răzuire, săpunuri, şi anume, săpunuri
antiperspirante, săpunuri de corp, săpun de
baie şi săpunuri pentru mâini, uleiuri eterice,
loţiuni capilare, produse pentru curăţarea dinţilor,
creme de faţă şi de corp, şampoane pentru
corp, şampoane, produse hidratante pentru corp,
apă de colonie, apă de parfum, produse de
parfumerie, deodorante de uz personal.
35. Servicii asigurate de magazine de vânzare
cu amanuntul online în domeniul cosmeticelor,
produselor de îngrijire personală, produse pentru
piele, produse de îngrijire a feţei şi corpului
şi produse de frumuseţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în domeniul produselor
cosmetice, produse de îngrijire personală,
produse pentru piele, produse de îngrijire a feţei
şi corpului şi produse de frumuseţe.

───────
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(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, OP 1,CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

TOD TAXI

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.06; 26.02.07

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a unor produse
diverse (exceptând transportul) 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
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi servicii
de distribuire de prospecte, direct sau prin poştă,
sau distribuirea de mostre.
37. Servicii referitoare la construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie
şi la servicii ale firmelor specializate în
domeniul construcţiilor, cum sunt cele de zugravi,
instalatori de instalaţii sanitare şi de încălzire,
de montare a acoperişurilor, servicii anexe

celor de construcţii, inspecţia planurilor de
construcţii , servicii de construcţii navale , servicii
de închiriere de echipamente sau material de
construcţii , servicii de reparaţii, şi anume
servicii destinate recondiţionării obiectelor în
urma uzurii, defec tării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială), diverse servicii de
reparaţii, cum sunt cele în domeniul electricităţii,
mobilierului, instrumentelor şi uneltelor, servicii
de întreţinere destinate menţinerii unui obiect în
starea sa iniţială, fără schimbarea proprietăţilor
acestuia.
38. Telecomunicaţii, servicii care permit unei
persoane să vorbească cu altă persoană, servicii
care transmit mesaje de la o persoană la alta şi
pun o persoana în comunicare orală sau vizuală
cu altă persoană : servicii dispecerat taximetrie.
39. Transportul, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii
prestate de companiile care exploatează gări,
poduri, instalaţii de transbordare pentru trenuri,
utilizate de transportator, servicii de închiriere de
vehicule de transport , servicii de remorcare ,
servicii referitoare la ambalarea şi împachetarea
bunurilor înainte de expediţie, servicii de
informaţii referitoare la călătorii şi transporturi de
mărfuri oferite de agenţii şi brokeri de turism,
informaţii referitoare la tarife, orare şi modalităţi
de transport, servicii referitoare la inspecţia
vehiculelor sau mărfurilor înaintea transportului.

───────

(540)

WWW.MEDIAFAX.BIZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri

(210) M 2018 01934 (111)171907
(151) 22/03/2018
(732) TODFAX COMEX, 

STRADA: APOLLO, NUMAR: 5B, 
SC.A, AP.17, JUDET: BRASOV, 
BRASOV, 500338, BRAȘOV, 
ROMANIA

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

(210) M 2018 03765 (111)171664
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX SA,

STR. NERVATRAIAN NR. 3, 
BL. M101, ET. 1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, 
ET. 1, AP. C1,SECTOR 2, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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electronice şi virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale.
16. Publicaţii tipărite, fotografii de presă tipărite.
35. Publicitate, servicii de căutare de informaţii
din fişiere informatice pentru terţi, informaţii
pentru afaceri.
38. Servicii ale agenţiilor de presă şi informaţii
(ştiri), telecomunicaţii, informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor.
41. Educaţie, servicii de divertisment, furnizare
de informaţii despre divertisment, servicii de
înregistrare audio şi video.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice
şi virtuale, servicii de creare şi menţinere de site
web.

───────

(540)

MEDIAFAX TALKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale.
16. Publicaţii tipărite, fotografii de presă tipărite.
35. Publicitate, servicii de căutare de informaţii
din fişiere informatice pentru terţi, informaţii
pentru afaceri.
38. Servicii ale agenţiilor de presă şi informaţii
(ştiri), telecomunicaţii, informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor.

41.  Educaţie, servicii de divertisment, furnizare
de informaţii despre divertisment, servicii de
înregistrare audio şi video.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice
şi virtuale, servicii de creare şi menţinere de site
web., Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice
şi virtuale, servicii de creare şi menţinere de site
web.

───────

(540)

MEDIAFAX FOTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale.
16. Publicaţii tipărite, fotografii de presă tipărite.
35. Publicitate, servicii de căutare de informaţii
din fişiere informatice pentru terţi, informaţii
pentru afaceri.
38. Servicii ale agenţiilor de presă şi informaţii
(ştiri), telecomunicaţii, informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor.
41. Educaţie, servicii de divertisment, furnizare
de informaţii despre divertisment, servicii de
înregistrare audio şi video.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice

(210) M 2018 03766 (111)171665
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX SA, 

STR. NERVA TRAIAN NR. 3, 
BL. M101, ET.1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

(210) M 2018 03767 (111)171666
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX SA, 

STR. NERVA TRAIAN NR. 3, 
BL. M101, ET.1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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şi virtuale, servicii de creare şi menţinere de site
web.

───────

(540)

MEDIAFAX MONITORIZARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale.

16. Publicaţii tipărite, fotografii de presă tipărite.

35. Publicitate, servicii de căutare de informaţii
din fişiere informatice pentru terţi, informaţii
pentru afaceri.

38. Servicii ale agenţiilor de presă şi informaţii
(ştiri), telecomunicaţii, informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor.

41. Educaţie, servicii de divertisment, furnizare
de informaţii despre divertisment, servicii de
înregistrare audio şi video.

42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice
şi virtuale, servicii de creare şi menţinere de site
web.

───────

(540)

MEDIAFAX ANNUAL REPORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice şi virtuale.

16. Publicaţii tipărite, fotografii de presă tipărite.

35. Publicitate, servicii de căutare de informaţii
din fişiere informatice pentru terţi, informaţii
pentru afaceri.

38. Servicii ale agenţiilor de presă şi informaţii
(ştiri), telecomunicaţii, informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor.

41. Educaţie, servicii de divertisment, furnizare
de informaţii despre divertisment, servicii de
înregistrare audio şi video.

42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice
şi virtuale, servicii de creare şi menţinere de site
web.

───────

(210) M 2018 03768 (111)171667
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX SA, 

STR. NERVA TRAIAN NR. 3, 
BL. M101, ET.1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

(210) M 2018 03769 (111)171668
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX SA, 

STR. NERVA TRAIAN NR. 3, 
BL. M101, ET.  1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(540)

CLUJEANUL CHIAR MERITĂ!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
07.01.01; 07.01.06; 07.01.24

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

16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de text (procesare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(210) M 2018 03772 (111)171758
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, STR.

NICOLAE IORGA NR. 5, CAMERA
3, ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

mediA advertisinG

(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:

16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, tratament de text (servicii de
procesare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(210) M 2018 03771 (111)171761
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,  SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(540)

HUNEDOREANUL
CHIAR MERITĂ!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.12; 02.01.02; 02.01.20;
02.01.21

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

16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de text (procesare text).

───────

(540)

BRAŞOVEANUL
CHIAR MERITĂ!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16.  Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de text (procesare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(210) M 2018 03773 (111)171759
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA 3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

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

(210) M 2018 03774 (111)171760
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,  SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(540)

PRO TV MAGAZIN

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.12; 26.04.18

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

16.  Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, tratament de text (procesare
text), servicii de editare de publicitate.
40. Servicii de tipărire.
41. Servicii de publicare.
42. Servicii de creare şi menţinere de site web.

───────

(540)

ZF PROPRIETĂŢI

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 03.01.01; 03.01.16

clase:
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de text (procesare text).
40.  Servicii de tipărire.

───────

(210) M 2018 03775 (111)171764
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA  3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

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

(210) M 2018 03776 (111)171752
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

ZF BUSINESS CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

clase:
16.  Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, tratament de text (procesare
text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(540)

ZF DINNER

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 03.01.01;
03.01.16; 27.05.01; 27.05.02; 04.05.21

clase:
16.  Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de text (procesare text).
40.  Servicii de tipărire.

───────

(210) M 2018 03777 (111)171756
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

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

(210) M 2018 03778 (111)171751
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

ZF CAFE

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
04.05.21; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de texte (procesare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(540)

DespreCopii.com

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

clase:
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, tratament de texte (procesare
text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(210) M 2018 03780 (111)171763
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA  3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

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

(210) M 2018 03781 (111)171757
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA  3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(540)

ZF TOUR

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 04.05.02; 03.01.01; 03.01.16

clase:
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de texte (procesare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(540)

ZF PROFESII

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 03.01.01; 03.01.16; 04.05.21

clase:
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de texte (procesare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(210) M 2018 03782 (111)171754
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA  3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

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

(210) M 2018 03785 (111)171753
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR.NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA 3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 04.05.21; 03.01.16

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

clase:
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
tratament de texte (procesare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(540)

ZF EXPERT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 04.05.21; 03.01.01; 03.01.16

clase:
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
almanahuri, reviste (publicaţii periodice), clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale:
tratament de text (procesare text).
40. Servicii de tipărire.

───────

(210) M 2018 03786 (111)171755
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA  3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

(210) M 2018 03787 (111)171762
(151) 07/06/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, 

STR. NICOLAE IORGA NR. 5, 
CAMERA  3, ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA

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

ZF DUPĂ AFACERI

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 04324 (111)171867
(151) 29/06/2018
(732) PLAPCIANU ANCA-MARIA -

(540)

AClinique

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 03.07.17;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale

───────

(540)

GEMELLINI. PASTA
FRESCA ARTIGIANALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.12

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

ACTIVITATE MEDICALA, 
STR.DRAGOŞ VODĂ NR. 22, 
SECTOR2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

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

(210) M 2018 05094 (111)171870
(151) 02/08/2018
(732) SC CASA PASTASINI SRL, 

STR. FABRICII DE ZAHAR 
NR. 14/24,  JUDEŢ CLUJ, CLUJ 
NAPOCA,  CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 
STR. MIHAILVELICIU NR. 21, AP. 1, 
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
400432, CLUJ, ROMANIA
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(540)

CARPETA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
27. Materiale de covoare și covoare, covoare
pentru ușă, covoare pentru hol, covoare din
piese combinate, covoare și mochete (textile),
covoare, carpete și preșuri, covoare de lână
lucrate manual, materiale de bază pentru
covoare, întărituri de bază pentru covoare,
mochete (carpete), covoare care acoperă
doar o parte din podea, tapet, tapet din
material textil, tapet acoperit cu material textil,
tapete cu strat de material textil, tapet sub
formă de căptușeli de perete adezive și
decorative, de mărimea camerei, carpete de
blană, întăritură pentru covoare, covoraş pentru
rugăciuni, covoare pentru hol, covoare, carpete
şi preşuri, mochete modulare, covoare de lână
lucrate manual, preşuri, covoare din piese
combinate, rogojini orientale neţesute (mosen),
întărituri pentru dale de mochetă, material
antialunecare pentru utilizare sub carpete,
material antiderapant pentru partea inferioară
a covoarelor, dale de mochetă din material
plastic, dale de mochetă pentru pardoseli, dale
de mochetă din material textil, căptuşeli de
răşină din vinil pentru acoperirea pardoselilor
existente, învelitori pentru pardoseli, articole de
acoperit podelele, cu suprafaţa dură, pardoseli
antiderapante decorative, sub formă de bucăţi,
covoare şi mochete (textile), covoraşe de baie,
covoraşe textile pentru baie, covoraşe japoneze
din paie de orez (covoraşe tatami), covoraşe de
tip puzzle (produse pentru acoperirea podelelor),
preșuri din material textil, pentru uz casnic.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de comerț cu amănuntul în magazine de
covoare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,

cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe Internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.
37. Reparații de covoare, curățare de covoare,
servicii de montare de covoare, curățare covoare
și carpete, furnizare de informații computerizate
referitoare la întreținerea covoarelor, furnizare
de informații privind curățarea covoarelor și
preșurilor, servicii de aplicare a mochetelor
(covoarelor), spălare de țesături, tapetare.
40. Tratament de materiale, vopsirea
covoarelor, tratarea covoarelor pentru a le
conferi proprietăți antistatice, servicii de aplicare
de întărituri pe covoare la comanda terților,
tunderea covoarelor, tratament antimicrobian
pentru covoare, tratarea covoarelor pentru a
le conferi proprietăți antistatice, dezodorizarea
covoarelor (tratarea), imprimarea tiparului pe
covoare.
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
proiectare de covoare și mochete, design
Industrial, design de produs, design artistic
comercial, stilism (design industrial), design
artistic industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de produs,
design și dezvoltare de produs.

───────

(210) M 2018 05676 (111)171830
(151) 31/08/2018
(732) CARPETA.RO GRUP SRL, 

STR. MOVILĂ PĂCUREȚI NR. 2-4,
JUD.IAȘI, 700545, IAȘI, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, 
STR.ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
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(540)

ALIA
(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;

27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, detergenţi,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
deodorante, soluţii pentru curăţarea geamurilor.
5. Şerveţele umede pentru bebeluşi.
6. Folie de aluminiu pentru uz casnic, folie de
aluminiu pentru ambalarea alimentelor, folie din
aluminiu.
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, hârtie pentru copt, prosoape de
hârtie pentru faţă, şerveţele din hârtie, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şerveţele de hârtie
pentru demachiere, hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şerveţele de hârtie de masă, batiste
din hârtie nazale, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folie adezivă de plastic pentru împăchetarea
alimentelor.
21. Ustensile şi recipiente sau de bucătărie de
uz casnic, bureţi de menaj, bureţi pentru vase,
bureţi abrazivi pentru bucătărie.
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii, servicii de comercializare a produselor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata,

servicii de comerţ a produselor în mediul online şi
offline, administrarea afacerilor, managementul
afacerilor.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 27.05.01;
27.05.03; 29.01.03

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, detergenţi,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
deodorante, soluţii pentru curăţarea geamurilor.
5. Şerveţele umede pentru bebeluşi.
6. Folie de aluminiu pentru uz casnic, folie de
aluminiu pentru ambalarea alimentelor, folie din
aluminiu.
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, hârtie pentru copt, prosoape de
hârtie pentru faţă, şerveţele din hârtie, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şerveţele de hârtie
pentru demachiere, hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şerveţele de hârtie de masă, batiste
din hârtie nazale, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,

(210) M 2018 06159 (111)171822
(151) 19/09/2018
(732) SC ALIA SA, 

STR. BARIERA VÂLCII NR. 245, 
JUDEŢUL DOLJ,CRAIOVA , 
DOLJ, ROMANIA

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

(210) M 2018 06161 (111)171823
(151) 19/09/2018
(732) SC ALIA SA, 

STR. BARIERA VÂLCII NR. 245, 
JUDEŢUL DOLJ,CRAIOVA , 
DOLJ, ROMANIA

Rollox

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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folie adezivă de plastic pentru împăchetarea
alimentelor.
21. Ustensile şi recipiente sau de bucătărie de
uz casnic, bureţi de menaj, bureţi pentru vase,
bureţi abrazivi pentru bucătărie.
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii, servicii de comercializare a produselor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata,
servicii de comerţ a produselor în mediul online şi
offline, administrarea afacerilor, managementul
afacerilor.

───────

(540)

Elite GAMES

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.09;
27.05.24; 27.05.25; 26.15.25; 26.03.04;
26.03.05; 25.07.25; 25.12.01; 17.02.01;
17.02.04

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(540)

HAUSTERM

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12

clase:
6. Materiale şi ţevi metalice pentru instalaţii
termice, panouri solare, radiatoare, boilere,
termostate.
9. Termostate, panouri solare.
11. Instalaţii termice, radiatoare (încălzire),
bolilere, colectoare termice solare (încălzire).
17. Materiale de etanşare şi ţevi nemetalice
pentru instalaţii termice, panouri solare,
radiatoare, boilere, termostate, ţevi PPR,
materiale izolante termice.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse, servicii de afişare a
produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,

(210) M 2018 06543 (111)171919
(151) 04/10/2018
(732) S.C. BANU GAMES S.R.L., 

STR. MARASTI NR. 3, CORP B, 
JUD.SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu, auriu, galben,
alb, mov, roz, negru

(210) M 2018 06846 (111)171727
(151) 16/10/2018
(732) SC ARABESQUE SRL, 

STR. TIMIŞULUI NR. 1, 
JUDEŢUL  GALAŢI, GALAŢI, 
800321, GALAȚI, ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL,
STR. PORTULUI, NR. 23, 
PARCUL DE  SOFT, CAM. 307, 
JUD. GALAŢI, GALAŢI, 800025, RO

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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marketing şi promovare, servicii de comert
şi servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
vânzarea prin licitaţie publică, administrarea
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, pregătirea şi distribuirea reclamelor,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de materiale tipărite
şi organizarea de concursuri promoţionale,
servicii publicitare privind vânzarea de bunuri
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul,
cu ridicata şi en-gros, organizarea de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltarea şi organizarea
de campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, toate aceste servicii în legătură cu
produsele: instalaţii termice, panouri solare,
radiatoare, boilere, termostate, colectoare
termice solare, materiale izolante termice,
materiale şi ţevi metalice şi nemetalice pentru
montarea şi întreţinerea tuturor instalaţiilor
menţionate mai sus .
37. Servicii de montare, reparaţii şi întreţinere
pentru instalaţii termice, panouri solare,
radiatoare, boilere, termostate, colectoare
termice solare.
42. Servicii de proiectare a instalaţiilor termice
pentru panouri solare, radiatoare, boilere,
termostate, colectoare termice solare.

───────

(210) M 2018 07280 (111)171933
(151) 31/10/2018
(732) LĂCRIMIOARA GABRIELA

(540)
Adrett Tronics

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(540)

NailsUp Professional

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 20.01.05; 29.01.12

clase:
3. Ojă de unghii, lac de unghii, produse de
îndepărtare a lacului de unghii, produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, produse pentru
bărbierit, paste pentru cureaua de ascuţit brice,
preparate pentru folosire înainte de bărbierit,
preparate sub formă lichidă pentru ras, creme
de ras, creme pentru folosire înainte de ras,
săpun pentru bărbierit, balsam după ras, balsam
pentru ras, benzi de ceară pentru îndepărtarea
părului de pe corp, ceară pentru epilat, creme
depilatoare, emulsii după ras, gel după bărbierit,
gel pentru bărbierit, loţiune după bărbierit, pietre
de alaun pentru bărbierit, loţiuni depilatoare,
produse pentru depilat, spray-uri pentru bărbierit,
spumă de ras, loţiuni de bărbierit, balsam pentru
cuticule, cosmetice şi preparate cosmetice,
cremă pentru cuticule, gel de Aloe vera de

FIEGER, 
ALE. DEZNA, BL. X14,SC. C, 
AP. 15, JUDEŢ ARAD, ARAD, 
ROMANIA

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

(210) M 2018 07363 (111)171795
(151) 02/11/2018
(732) ROYAL MARKET S.R.L., 

ALEEA LUNCA SIRETULUI NR. 10,
BL. M45B, SC. 3, ET.  4, AP.  107, 
SECTOR 6,  BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, 
CALEA 13SEPTEMBRIE NR. 90, 
ET. 1, BIROUL  1.02, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,  050726, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uz cosmetic, fibre de uz cosmetic, dischete
demachiante din vată, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, preparate pentru îndepărtarea
gelului de unghii, preparate pentru pedichiură,
grăsimi de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
piatră ponce, pietre pentru catifelarea tălpilor,
pietre ponce pentru utilizare pe corp, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate igienice ca
articole de toaletă, produse cosmetice pentru uz
personal, produse pentru îndepărtarea cuticulei,
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic, trusă
pentru cosmetice, uleiuri minerale (cosmetice),
uleiuri pentru toaleta personală, uleiuri şi loţiuni
pentru masaj, unguente de uz cosmetic.
8. Cleşti de unghii, cleşti de unghii (unelte
manuale), cleşti pentru unghii, dispozitive
de tăiat bătăturile, dispozitive neelectrice de
şlefuit unghiile, etuiuri pentru instrumente
de manichiură, foarfeci (forfecuţe) de unghii,
freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice), instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, pile alimentate cu
baterii pentru unghii de animale, pile de unghii,
pile de unghii pentru manichiură, pile de unghii,
electrice sau neelectrice, pile electrice de unghii,
pile electrice pentru unghiile animalelor, pile
pentru unghii, neelectrice, pile-ac, truse de
manichiură, truse de manichiură (electrice), truse
de pedichiură, truse de pedichiură electrice,
unghiere (electrice sau neelectrice), pile pentru
unghii, unghiere pentru întreţinerea pieliţelor,
ondulatoare non-electrice (ustensile de mână),
ondulatoare de păr electrice (ustensile de
mână), instrumente de ondulat materiale textile,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, fiare de ondulat, unelte de
bobinare, aparate manuale pentru ondularea
părului, aparate de bărbierit, aparate de
ras cu vibraţie, aparate de ras de unică
folosinţă, aparate de ras japoneze, aparate
de ras, non-electrice, brice (de bărbierit), cutii
adaptate pentru lame de ras, dispozitive pentru
distribuirea lamelor de ras, distribuitoare de lame
pentru aparate de ras, lame pentru aparate
de bărbierit, lame pentru aparate de ras, lame
pentru aparate de ras electrice, maşini de ras
electrice, piele de ascuţit briciul (curele din piele
pentru ascuţit briciul), rezerve de lame de ras,
tocuri pentru aparate de ras, aparate pentru
făcut găuri în urechi, aparate de tatuare, ace
pentru tatuaje, aparate electrice de coafare,
cleşti pentru întors genele, plăci electrice de
întins părul, ondulator electric de păr (ustensile
manuale), separatoare de gene.

21. Aparat de masaj pentru pielea capului,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, bare pentru prosop, nu din
metal preţios, boluri pentru bărbierit, bureţei
pentru machiaj, bureţi pentru aplicarea pudrei de
corp, bureţi de toaletă, bureţi pentru curăţarea
feţei, bureţi pentru exfolierea pielii, bureţi pentru
frecare, ustensile cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, dispozitive de demachiere,
dispozitive pentru săpun lichid, mănuşi pentru
exfoliere, perii de ras din păr de bursuc, papuci
pentru exfoliere, perii pentru curăţat, perii pentru
exfoliere, perii pentru spate, pămătufuri pentru
pudrat, perii destinate utilizării la nuanţarea
părului, pensule pentru buze, picurătoare
comercializate fără conţinut pentru uz cosmetic,
pieptene, piepteni, piepteni cu dinţi rari pentru
păr, piepteni de păr electrici, piepteni electrici,
piepteni pentru gene, piepteni pentru taparea
părului, portfarduri (accesorizate), pudriere
(goale), pudre compacte (cutii), pudriere
din metale preţioase (vândute goale), pudră
cosmetică compactă, savoniere, separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare, folosite
la pedichiură, spatule cosmetice, șabloane
destinate utilizării la aplicarea machiajului,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, periuțe pentru
sprâncene, suporturi de pahare pentru baie,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
pentru pămătufuri de bărbierit, șampoane pentru
exfoliere, ustensile de toaletă), tocuri pentru
piepteni, truse de toaletă, truse pentru accesorii
de păr de menaj şi de uz casnic, tăviţe destinate
utilizării la lăcuirea unghiilor, vase destinate
utilizării la nuanţarea părului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ojă de unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lac de unghii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lac de
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de îndepărtare a lacului
de unghii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de îndepărtare a lacului
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de îndepărtare
a lacului de unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu bărbierit, produse pentru servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bărbierit,
produse pentru servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bărbierit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paste pentru
cureaua de ascuţit brice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu paste pentru cureaua de
ascuţit brice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu paste pentru cureaua de
ascuţit brice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru folosire înainte
de bărbierit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru folosire înainte de
bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate pentru folosire înainte
de bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate sub formă lichidă
pentru ras, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate sub formă lichidă pentru
ras, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate sub formă lichidă
pentru ras, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme de ras, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme de ras, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de ras, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme pentru folosire înainte de
ras, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru folosire înainte de ras, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme pentru folosire înainte de ras, săpun
pentru servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bărbierit, săpun pentru servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bărbierit,
ssăpun pentru servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bărbierit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu balsam după
ras, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu balsam după ras, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu balsam după
ras, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balsam pentru ras, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu balsam pentru ras, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu balsam pentru ras, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi de ceară pentru
îndepărtarea părului de pe corp, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu benzi de ceară pentru îndepărtarea părului
de pe corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceară pentru epilat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ceară
pentru epilat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceară pentru epilat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu creme depilatoare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme depilatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme depilatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu emulsii după ras,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu emulsii după ras, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu emulsii după ras,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
gel după bărbierit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gel după bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu gel
după bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu gel pentru bărbierit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu gel pentru
bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu gel pentru bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loţiune
după bărbierit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loţiune după bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu loţiune după bărbierit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pietre de alaun
pentru bărbierit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pietre de alaun pentru bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pietre de alaun pentru bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu loţiuni depilatoare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu loţiuni depilatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu loţiuni depilatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru depilat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pentru depilat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse pentru
depilat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu spray-uri pentru bărbierit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu spray-
uri pentru bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu spray-uri pentru
bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu spumă de ras, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu spumă de ras, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
spumă de ras, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loţiuni de bărbierit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loţiuni de
bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loţiuni de bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu balsam
pentru cuticule, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu balsam pentru cuticule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
balsam pentru cuticule, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cosmetice şi preparate
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu cosmetice şi preparate cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cosmetice şi preparate cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cremă pentru cuticule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cremă pentru cuticule,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă pentru cuticule, servicii de
vânzare cu amănuntul
în legătură cu gel de Aloe vera de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gel de Aloe vera de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu gel
de Aloe vera de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fibre de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fibre
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fibre de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dischete
demachiante din vată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dischete demachiante din
vată, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dischete demachiante din vată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice sub formă de uleiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice sub formă de uleiuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice sub formă de uleiuri,
Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îndepărtarea gelului de
unghii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îndepărtarea gelului de
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate pentru îndepărtarea
gelului de unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
pedichiură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru pedichiură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu grăsimi de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu grăsimi de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
grăsimi de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lac de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu lac
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lac de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piatră ponce, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piatră ponce, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piatră ponce,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pietre pentru catifelarea tălpilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pietre

pentru catifelarea tălpilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pietre
pentru catifelarea tălpilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pietre ponce pentru
utilizare pe corp, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pietre ponce pentru utilizare pe
corp, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pietre ponce pentru utilizare pe corp,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate abrazive pentru corp, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
abrazive pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate
abrazive pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate igienice ca articole de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate igienice ca articole de toaletă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate igienice ca articole de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru uz personal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice pentru uz personal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice pentru uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru îndepărtarea cuticulei, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru îndepărtarea cuticulei, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru îndepărtarea cuticulei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sprayuri cu apă minerală
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sprayuri cu apă minerală de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu trusă pentru cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu trusă pentru
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu trusă pentru cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri minerale (cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri minerale
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(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri minerale (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri pentru toaleta personală, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
pentru toaleta personală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri
pentru toaleta personală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri şi loţiuni
pentru masaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri şi loţiuni pentru masaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu uleiuri şi loţiuni pentru masaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unguente
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu unguente de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
unguente de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
manichiură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu accesorii pentru manichiură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cleşti de unghii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cleşti de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cleşti de unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cleşti de
unghii (unelte manuale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cleşti de unghii [unelte
manuale], servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cleşti de unghii (unelte
manuale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cleşti pentru unghii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cleşti pentru
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cleşti pentru unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de tăiat bătăturile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive de tăiat bătăturile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive de tăiat bătăturile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive neelectrice de şlefuit unghiile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive neelectrice de şlefuit unghiile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive neelectrice de şlefuit unghiile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu etuiuri
pentru instrumente de manichiură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu etuiuri pentru
instrumente de manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etuiuri pentru
instrumente de manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu foarfeci (forfecuţe)
de unghii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu foarfeci (forfecuţe) de unghii, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
foarfeci (forfecuţe) de unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu freză electrică
pentru unghii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu freză electrică pentru unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
freză electrică pentru unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumentar de
pedichiură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumentar de pedichiură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
instrumentar de pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instrumente pentru lustruirea unghiilor
(neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru îndepărtarea
cuticulelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente pentru îndepărtarea
cuticulelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pile alimentate cu
baterii pentru unghii de animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pile alimentate
cu baterii pentru unghii de animale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pile
alimentate cu baterii pentru unghii de animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pile de unghii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pile de unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pile de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pile de unghii pentru manichiură, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pile de
unghii pentru manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pile de
unghii pentru manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pile de unghii,
electrice sau neelectrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pile de unghii, electrice sau
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pile de unghii, electrice sau
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pile electrice de unghii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pile electrice
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pile electrice de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pile electrice pentru unghiile animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pile
electrice pentru unghiile animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pile
electrice pentru unghiile animalelor, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu pile pentru
unghii, neelectrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pile pentru unghii, neelectrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pile pentru unghii, neelectrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pile-ac, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pile-ac, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pile-ac, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu truse
de manichiură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu truse de manichiură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu truse
de manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu truse de manichiură (electrice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu truse
de manichiură (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu truse de
manichiură (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu truse
de pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de pedichiură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu truse
de pedichiură electrice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu truse de pedichiură
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu truse de pedichiură electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unghiere (electrice sau neelectrice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unghiere
(electrice sau neelectrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unghiere
(electrice sau neelectrice), pile pentru servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unghii,
pile pentru servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unghii, pile pentru servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unghiere pentru întreţinerea pieliţelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unghiere
pentru întreţinerea pieliţelor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unghiere
pentru întreţinerea pieliţelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ondulatoare non-
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ondulatoare non-electrice, dervicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ondulatoare non-electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ondulatoare de
păr electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ondulatoare de păr electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ondulatoare de păr electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
ondulat materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de

ondulat materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instrumente
de ondulat materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
mână pentru ondularea părului, non-electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instrumente de mână
pentru ondularea părului, non-electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fiare
de ondulat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fiare de ondulat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fiare de ondulat, unelte de servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bobinare, unelte
de servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bobinare, unelte de servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bobinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate manuale pentru ondularea părului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate manuale pentru ondularea părului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate manuale pentru ondularea
părului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bărbierit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate de
bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate de bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
ras cu vibraţie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de ras cu vibraţie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de ras cu vibraţie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate de ras de
unică folosinţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de ras de unică folosinţă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de ras de unică folosinţă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de ras japoneze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de ras japoneze,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de ras japoneze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de ras, non-electrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de ras, non-
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate de ras, non-electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brice (de bărbierit), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brice (de bărbierit), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu brice
(de bărbierit), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii adaptate pentru lame de
ras, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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online în legătură cu aparate pentru făcut găuri
în urechi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de tatuare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate de
tatuare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate de tatuare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ace pentru
tatuaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ace pentru tatuaje, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ace pentru
tatuaje, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate electrice de coafare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
electrice de coafare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate electrice
de coafare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cleşti pentru întors genele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cleşti
pentru întors genele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cleşti pentru
întors genele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plăci electrice de întins părul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu plăci
electrice de întins părul, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu plăci electrice
de întins părul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ondulator electric de păr, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ondulator
electric de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ondulator electric de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu separatoare de gene, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu separatoare de gene,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu separatoare de gene, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparat de
masaj pentru pielea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparat de masaj
pentru pielea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparat de masaj
pentru pielea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de demachiat,
non-electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de demachiat, non-electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de demachiat, non-electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru demachiere, electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru demachiere, electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru demachiere, electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
demachiere, neelectrice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate pentru
demachiere, neelectrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate pentru

cu cutii adaptate pentru lame de ras, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii adaptate pentru lame de ras, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive pentru distribuirea lamelor de ras,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare de lame pentru aparate de
ras, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu distribuitoare de lame pentru aparate de
ras, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu distribuitoare de lame pentru aparate
de ras, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lame pentru aparate de bărbierit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lame pentru aparate de bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lame pentru aparate de bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lame pentru
aparate de ras, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lame pentru aparate de ras, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lame pentru aparate de ras, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lame pentru
aparate de ras electrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lame pentru aparate de
ras electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lame pentru aparate de ras
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu maşini de ras electrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu maşini de ras
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu maşini de ras electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piele de
ascuţit  briciul  (curele  din  piele  pentru  ascuţit 
briciul), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu piele de ascuţit briciul (curele din piele
pentru ascuţit briciul), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piele de ascuţit
briciul (curele din piele pentru ascuţit briciul),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rezerve de lame de ras, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rezerve de lame de
ras, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rezerve de lame de ras, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru aparate de ras, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tocuri pentru aparate de
ras, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri pentru aparate de ras, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru făcut găuri în urechi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate pentru făcut
găuri în urechi, servicii de vânzare cu amănuntul
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demachiere, neelectrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aplicatoare cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aplicatoare cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aplicatoare
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aplicatoare de fard, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aplicatoare
de fard, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aplicatoare de fard, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bare
pentru prosop, nu din metal preţios, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bare
pentru prosop, nu din metal preţios, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bare pentru prosop, nu din metal preţios, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu boluri
pentru bărbierit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu boluri pentru bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
boluri pentru bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bureţei pentru machiaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bureţei pentru machiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bureţei pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bureţi pentru aplicarea pudrei de
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bureţi pentru aplicarea pudrei de corp, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bureţi pentru aplicarea pudrei de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bureţi de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bureţi de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bureţi de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bureţi pentru curăţarea feţei, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bureţi pentru curăţarea
feţei, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bureţi pentru curăţarea feţei, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bureţi
pentru exfolierea pielii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bureţi pentru exfolierea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bureţi pentru exfolierea pielii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bureţi
pentru frecare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bureţi pentru frecare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bureţi pentru frecare, ustensile pentru servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cosmetice,
ustensile pentru servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cosmetice, ustensile pentru servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii adaptate
pentru ustensile de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
demachiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de demachiere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive de demachiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
săpun lichid, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru săpun lichid,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive pentru săpun lichid,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mănuşi pentru exfoliere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mănuşi pentru exfoliere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mănuşi pentru exfoliere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu perii de
ras din păr de bursuc, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu perii de ras din păr de
bursuc, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perii de ras din păr de bursuc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
papuci pentru exfoliere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu papuci pentru exfoliere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu papuci pentru exfoliere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu perii pentru
curăţat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu perii pentru curăţat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu perii pentru
curăţat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perii pentru exfoliere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu perii pentru
exfoliere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu perii pentru exfoliere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perii pentru spate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu perii pentru spate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu perii
pentru spate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pămătufuri pentru pudrat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pămătufuri
pentru pudrat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pămătufuri pentru pudrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perii destinate utilizării la nuanţarea părului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perii destinate utilizării la nuanţarea părului,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu perii destinate utilizării la nuanţarea
părului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pensule pentru buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pensule
pentru buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pensule pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
picurătoare comercializate fără conţinut pentru
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu picurătoare comercializate fără
conţinut pentru uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu picurătoare
comercializate fără conţinut pentru uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pieptene, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pieptene, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pieptene, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piepteni, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piepteni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piepteni cu dinţi rari
pentru păr, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piepteni cu dinţi rari pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piepteni cu dinţi rari pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piepteni de păr electrici, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piepteni de păr electrici,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piepteni de păr electrici, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni
electrici, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piepteni electrici, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu piepteni
electrici, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu piepteni pentru gene, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu piepteni pentru
gene, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piepteni pentru gene, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni
pentru taparea părului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piepteni pentru taparea
părului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piepteni pentru taparea părului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
portfarduri (accesorizate), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu portfarduri (accesorizate),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu portfarduri (accesorizate), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudriere
(goale), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pudriere (goale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudriere (goale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pudre compacte (cutii), servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu pudre compacte (cutii),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pudre compacte (cutii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudriere
din metale preţioase (vândute goale), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pudriere
din metale preţioase (vândute goale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudriere din metale preţioase (vândute goale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pudră cosmetică compactă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pudră cosmetică
compactă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pudră cosmetică compactă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu savoniere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu savoniere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu savoniere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu separatoare din spumă pentru degetele de
la picioare, folosite la pedichiură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu separatoare
din spumă pentru degetele de la picioare,
folosite la pedichiură, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare, folosite
la pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu spatule cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu spatule
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu spatule cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu spatule cosmetice
destinate utilizării împreună cu preparate de
epilare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare,
periuțe pentru servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sprâncene, periuțe pentru servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sprâncene,
periuțe pentru servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sprâncene, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de pahare pentru baie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi de pahare pentru
baie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de pahare pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de perete pentru săpun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
de perete pentru săpun, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
de perete pentru săpun, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tampoane pentru
exfoliere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tampoane pentru exfoliere, s ervicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tampoane pentru exfoliere, ustensile de servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu toaletă,
ustensile de servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu toaletă, ustensile de servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocuri pentru piepteni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri pentru
piepteni, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tocuri pentru piepteni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu truse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu truse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu truse de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu truse pentru accesorii de păr de
menaj şi de uz casnic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu truse pentru accesorii de
păr de menaj şi de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu truse pentru
accesorii de păr de menaj şi de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tăviţe
destinate utilizării la lăcuirea unghiilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tăviţe
destinate utilizării la lăcuirea unghiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tăviţe destinate utilizării la lăcuirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vase destinate utilizării la nuanţarea părului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vase
destinate utilizării la nuanţarea părului, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vase
destinate utilizării la nuanţarea părului.

───────

(540)

dreamadora

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

clase:
20. Saltele pentru pat, pilote, perne, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou, toate
aceste servicii în legătură cu produsele: saltele
pentru pat, pilote, perne si alte produse si articole
pentru pat.

───────

(210) M 2018 08480 (111)171728
(151) 14/12/2018
(732) SC ARABESQUE SRL, 

(740) S.C. LOYAL PARTNERS API S.R.L.,
STR. PORTULUI NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALATI, 800025, BRĂILA, ROMANIA

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

STR. TIMIŞULUI NR. 1, 
JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI, 
800321, GALAȚI,  ROMANIA
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(210) M 2019 00319 (111)171846
(151) 21/01/2019
(732) MARIAN FLORIN CORNELIU

(540)

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

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

───────

(540)

DURBANE URBANE Lădiţe.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02

(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.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(540)

BurgerTime to enjoy

(531) Clasificare Viena: 08.01.01; 08.01.07;
05.09.03; 29.01.14; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

BĂDINICI, 
BD. DACIA NR. 14, AP. 8, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA
PARASCHIVA ZAMFIR, 
STR. ION CAMPINEANU NR. 31, 
AP.110, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ADRIAN MIRCEA CONSTANTIN,
STR. FLUVIULUI NR. 18, SECTOR6,
 BUCUREŞTI, ROMANIA

OGLINDĂ, OGLINJOARĂ,
CINE MINTE MAI

MULT DIN ŢARĂ ?

(210) M 2019 00475 (111)171875
(151) 28/01/2019
(732) SC PLAYER COM SRL,

STR. CARAMIDARIEI NR. 31, 
JUDEŢUL BRAŞOV, 500053, 
BRAȘOV, ROMANIA

(210) M 2019 00883 (111)171766
(151) 11/02/2019
(732) S.C. ALSIM RETAIL S.R.L., 

STR.PRINCIPALA NR. 2153, 
JUDEŢULSUCEAVA, 
DUMBRAVENI,  SUCEAVA, 
ROMANIA
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(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 şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(540)

WOLF

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.01;
27.05.17

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

2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipaărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.

───────

(210) M 2019 03541 (111)171836
(151) 13/05/2019
(732) Kraft Foods Schweiz Holding

(540)

MILKA Trandreţea
vine din interior

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

30. Produse de cofetărie nemedicinale,
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie cu zahăr, produse
de cofetărie congelate, îngheţată, deserturi
(produse de cofetărie), torturi/prăjituri şi biscuiţi.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 1795
C), portocaliu (Pantone 021), portocaliu
(Pantone 716 C), portocaliu (Pantone
1375), galben (Pantone 123 C), gri
(Pantone 428 C)

(210) M 2019 01022 (111)171908
(151) 14/02/2019
(732) MARIAN TĂNASE, 

SAT SĂRULEŞTI NR. 83, 
COMUNA SĂRULEȘTI, 
JUDEŢ BUZĂU, SĂRULEŞTI, 
BUZĂU, ROMANIA

Gmbh, 
CHOLLERSTRASSE 4,  ZUG, 
6301, ELVEȚIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU  NR. 7,
BL. 104, SC.2, ET. 1, AP. 31, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA
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(210) M 2019 03542 (111)171837
(151) 13/05/2019
(732) Kraft Foods Schweiz Holding

(540)

100% Alpine milk
CHOCOLATE

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

clase:
30. Produse de cofetărie nemedicinale,
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie cu zahăr, produse
de cofetărie congelate, îngheţată, deserturi
(produse de cofetărie), torturi/prăjituri şi biscuiţi.

───────

(540)

NEKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

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

1. Cimenturi adezive, adezivi poliuretanici,
adezivi de contact, adezivi pentru
impermeabilizare, adezivi pentru ipsos, adezivi
pentru acoperi, adezivi pentru mortar, adezivi
pentru căptuşelile ceramice, adezivi utilizaţi
în construcţie, adezivi pentru uz industrial,
adezivi pentru fixarea ipsosului, adezivi pentru
fixarea gresiei, substanţe pentru îndepărtarea
adezivilor, adezivi pentru plăci de faianţă, adezivi
epoxidici folosiţi cu beton, adezivi industriali
folosiţi în construcţii, adezivi pentru pozarea
plăcilor ceramice, adezivi pentru tapete de hârtie,
materiale adezive pentru industria construcţiilor,
adezivi pentru utilizare în construcţii, adezivi
pentru prefabricate din ciment, materiale adezive
pentru plăci ceramice, adezivi pentru acoperirile
de pereţi, adezivi pentru acoperiri de tavane,
adezivi pentru acoperiri de podele, adezivi
pentru plăci de faianţă, adezivi pentru lipirea
plăcilor de tavan, adezivi pentru fixarea plăcilor
de tavan, adezivi pentru fixarea plăcilor de
faianţă, adezivi structurali pentru utilizare în
construcţii, produse chimice pentru fabricarea
de adezivi, substanţe chimice pentru producerea
de adezivi, adezivi pentru fixarea acoperirilor

Gmbh, 
CHOLLERSTRASSE 4, ZUG, 
6301, ELVEȚIA

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

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

(210) M 2019 03633 (111)171746
(151) 15/05/2019
(732) ANDREI NECHITA, 

STR. VICTORIEI NR. 165, 
JUD.  MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#CD462D), gri (RAL 7016)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

587

pentru pereţi, adezivi pentru utilizare în industria
construcţiilor, adezivi pentru fixarea plăcilor de
izolare, compuşi chimici folosiţi la fabricarea
adezivilor, adezivi de uz industrial sub formă de
tencuieli, solvenţi pentru vopsele, aditivi chimici
pentru vopsele, agenţi chelatori pentru vopsele,
talc folosit la vopsele, învelişuri poliuretanice
(altele decât vopsele), acoperiri hidrofobe
(altele decât vopsele), produse chimice pentru
prepararea vopselelor, substanţe coalescente
pentru industria vopselelor, sare folosită în
industria vopselelor, amestecuri de hidroizolaţie
(altele decât vopsele), preparate chimice folosite
la fabricarea vopselei, agenţi umectanţi folosiţi la
fabricarea vopselelor, produse chimice hidrofuge
(cu excepţia vopselelor), acoperiri impermeabile
(produse chimice, altele decât vopselele),
produse chimice antispumante folosite în
industria vopselelor, agenţi purtători chimici
folosiţi la fabricarea vopselelor, granule de
sare folosite în industria vopselelor, produse
chimice industriale folosite la fabricarea de
vopsele, acoperiri impermeabile (chimice, altele
decât vopselele) pentru zidărie, acoperiri
impermeabile (chimice, altele decât vopselele)
pentru beton, Hidrofug preparate pentru
zidărie (cu excepţia vopselelor), substanţe
chimice pentru oprirea pătrunderii apei (altele
decât vopsele), produse chimice de protecţie
împotriva intemperiilor, altele decât vopselele,
produse pentru conservarea zidăriei, cu
excepţia vopselelor şi uleiurilor, produse pentru
conservarea clădirilor (cu excepţia vopselelor
şi uleiurilor), produse pentru conservarea
cimentului, cu excepţia vopselelor şi uleiurilor,
produse pentru conservarea ţiglelor, cu
excepţia vopselelor şi uleiurilor), produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselelor şi uleiurilor, compoziţii pentru
conservarea cimentului (cu excepţia vopselelor
şi uleiurilor), surfactanţi folosiţi la acoperirea
suprafeţelor din beton (altele decât vopsele),
substanţe chimice pentru oprirea pătrunderii de
ulei (altele decât vopsele), produse chimice
pentru conservarea suprafeţelor clădirilor (altele
decât vopsele sau uleiuri), aditivi chimici
folosiţi la fabricarea tencuielilor, aditivi chimici
pentru reglarea debitului tencuielilor, polistiren
neprelucrat, aditivi chimici folosiţi la fabricaţie,
compuşi polimerici folosiţi în fabricaţie, polimeri
aminoacrilici folosiţi în fabricaţie, preparate
biocide folosite în fabricaţie, preparate minerale
folosite în fabricaţie.
2. Vopsea email, vopsele antivegetative,
vopsele ornamentale, vopsele bactericide,
vopsele metalizate, vopsele texturate, vopsele
acrilice, lacuri (vopsele), vopsea pentru exterior,

vopsea pentru interior, preparate de vopsea,
baiţuri (ca vopsea), vopsele pentru podea,
preparate  impermeabilizante  (vopsele), 
conservanţi pentru beton (vopsele), acoperiri
impermeabile (vopsele), vopsele anti-coroziune,
vopsele contra rugină, vopsele pentru decorare,
vopsele fără solvent, conservanţi pentru zidării
(vopsele), acoperiri acrilice (vopsele), vopsele
cu lac, coloranţi pentru vopsele, glazuri
(vopsele, lacuri), preparate hidrofuge (vopsele),
aditivi pentru vopsele, vopsele de hidroizolaţie,
vopsele şi coloranţi, conservanţi pentru ciment
(vopsele), vopsele de dispersie, lianţi pentru
vopsele, aglutinanţi pentru vopsele, vopsele
pentru construcţii, pigmenţi pentru vopsele,
compoziţii sicative pentru vopsea, preparate
pentru hidroizolare (vopsea), învelişuri antigraffiti
(vopsea), substanţe sicative pentru vopsea,
vopsea rezistentă la coroziune, produse de
etanşare (vopsea), preparate de etanşare
(vopsea), vopsea de uz casnic, vopsea colorată
pentru faţade, amestecuri de hidroizolaţie
(vopsele), vopsele cu finisare satinată, vopsele
din răşini sintetice, vopsele pentru prevenirea
ruginii, alb (coloranţi sau vopsele), vopsele
folosite în fabricaţie, preparate anti-umezeală
(vopsele), compuşi pentru acoperişuri (vopsele),
acoperiri de perete (vopsele), acoperiri cu
textură (vopsele), vopsele pentru echipamente
industriale, vopsele cu proprietăţi flexibile,
vopsele cu proprietăţi reparatoare, vopsele
rezistente la apă, conservanţi pentru metale
(vopsele), vopsele rezistente la foc, vopsele cu
depunere electrostatică, straturi de conversie
(vopsele), pigmenţi utilizaţi în vopsele, straturi
(sub formă de vopsea), vopsea de protecţie
împotriva ruginii, preparate sub formă de
vopsea, grunduri sub formă de vopsea,
compoziţii de vopsele fără solvent, produse
pentru conservarea ţiglei (vopsele), vopsele
de protecţie împotriva vandalismului, acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele), straturi
de protecţie hidrofuge (vopsele), vopsele
rezistente la produse chimice, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), straturi de
acoperire hidrofobe (vopsele), materiale de
acoperire transparente (vopsele), produse
pentru etanşeizarea betonului (vopsele), vopsele
pentru protecţie împotriva incendiilor, produse
pentru protejarea betonului (vopsele), vopsele
de protecţie împotriva ruginii, vopsele de
protecţie contra coroziunii, substraturi (vopsele)
folosite pe metale, straturi de acoperire
poliuretanice (vopsele), vopsele de protecţie
contra căldurii, vopsele de protecţie contra
graffiti, preparate hidroizolante pentru zidărie
(vopsele), materiale permeabile împotriva
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vopsele tip spray (aplicabile prin pulverizare),
diluanţi pentru lacuri şi alte vopsele, compoziţii
pentru straturi de protecţie (vopsele), preparate
de colorare pentru colorarea vopselelor,
produse de umplere, sub formă de vopsea,
acoperiri acrilice decorative (sub formă de
vopsea), acoperiri de suprafaţă sub formă de
vopsea, aditivi pentru vopsea sub formă de
promotoare, aditivi pentru vopsea sub formă
de stabilizatori, compoziţii de etanşare sub
formă de vopsele, materiale pentru umplere
sub formă de vopsele, straturi de acoperire
rezistente la intemperii (vopsele), vopsele
industriale utilizate pe suprafeţele de beton,
compoziţii de acoperire sub formă de vopsele,
materiale de acoperire sub formă de vopsele,
aditivi sub formă de lianţi pentru vopsele,
vopsele spumante pentru ignifugarea structurilor
de oţel, straturi de finisare decorative pentru
interior (vopsele), vopsele utilizate ca acoperire
elastică a faţadelor, produse de etanşare
sub formă de vopsele, vopsele de etanşare
împotriva acţiunii factorilor atmosferici, produse
pentru protecţie împotriva agenţilor atmosferici
(vopsele), substanţe chimice (vopsele) pentru
împiedicarea pătrunderii apei, straturi de
protecţie folosite la acoperişuri (vopsele),
acoperiri rezistente la intemperii (vopsele)
pentru zidărie, Acoperiri rezistente la intemperii
(vopsele) pentru beton, grunduri pe bază de
răşini sintetice (vopsele), preparate de grunduire
(sub formă de vopsele), agenţi de grunduire sub
formă de vopsele, compoziţii pentru conservarea
zidăriei de cărămidă (vopsele), compuşi pentru
etanşarea podelelor (vopsele şi uleiuri), straturi
de acoperire colorate utilizate ca vopsele, straturi
de acoperire transparente utilizate ca vopsele,
preparate de acoperire cu proprietăţi hidrofuge
(vopsele), compoziţii pentru acoperire sub formă
de vopsele, acoperiri acrilice de protecţie
(sub formă de vopsea), aditivi pentru vopsea
sub formă de agenţi reducători, compoziţii
pentru repararea betonului (sub formă de
vopsea), compoziţii pentru repararea mortarului
(sub formă de vopsea), preparate plastice de
grunduire sub formă de vopsea, produse de
acoperire decorative sub formă de vopsea,
straturi de acoperire de tip vopsea pentru
lemn, materiale folosite în scopul protejării de
construcţii (vopsele), straturi de protecţie pentru
hidroizolarea suprafeţelor clădirilor (vopsele),
materiale de acoperire pentru zidărie (vopsele
sau uleiuri), produse de acoperire fungicide sub
formă de vopsele, straturi de finisare de protecţie
pentru interior (vopsele), acoperiri de protecţie
(vopsele) pentru structuri de beton, straturi de
protecţie pentru structuri de beton (vopsele),

focului (vopsele), compoziţii pentru conservarea
cimentului (vopsele), agenţi de legare pentru
vopsele, agenţi de aglutinare pentru vopsele,
produse pentru conservarea zidăriei (vopsele),
vopsele industriale folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, aglutinanţi pentru
vopsele şi chituri, negru (materii colorante sau
vopsele), acoperiri hidroizolante din elastomeri
(vopsele), acoperiri impermeabile (produse
chimice, vopsele), produse pentru etanşarea
betonului (vopsele), produse pentru etanşarea 
zidăriei  (vopsele),  straturi  de protecţie 
anticorozive (vopsele), vopsele şi lapte de var, 
vopsele utilizate pentru prevenirea  mucegaiului,
baze  de  culoare  pentru  vopsele, preparate 
folosite pentru grunduire (vopsele),preparate 
rezistente  la  umezeală  (vopsele), substraturi 
(vopsele)  folosite  pe  lemn,  preparate de 
acoperire  transparente  (vopsele),  produse
pentru conservarea metalelor (vopsele), emulsii
sub formă de vopsele, agenţi stabilizatori
folosiţi la vopsele, compoziţii pentru conservarea
betonului (vopsele), straturi de protecţie
organice (vopsele), produse pentru conservarea
cimentului (vopsele), lacuri sub formă de
vopsele, vopsele folosite la îndepărtarea
mucegaiului, materiale de acoperire nemetalice
(vopsele), agenţi de îngroşare pentru vopsele,
acoperiri (de perete) texturate (vopsele),
produse pentru conservarea clădirilor (vopsele),
vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri, coloranţi
utilizaţi la fabricarea vopselei, coloranţi utilizaţi
în formularea vopselelor, finisări transparente
sub formă de vopsea, compoziţii hidrofuge
sub formă de vopsea, lapte de var utilizat
ca vopsea, învelişuri de protejare a suprafeţei
(vopsele), straturi de protecţie pentru metale
(vopsele), substanţe de acoperire din bitum
(vopsele), agenţi pentru tratarea suprafeţelor
metalice (vopsele), acoperiri hidrofuge (vopsele)
folosite în zidărie, produse pentru conservarea
suprafeţelor clădirilor (vopsele), substanţe
(vopsele) pentru împiedicarea pătrunderii apei,
straturi de protecţie pentru clădiri (vopsele),
preparate de etanşeizare pentru pardoseli
(vopsele), materiale folosite la protejarea
construcţiilor (vopsele), agenţi de etanşare
a betonului (vopsele), materiale folosite la
întreţinerea construcţiilor (vopsele), agenţi de
îngroşare sintetici pentru vopsele, straturi de
acoperire pentru lemn (vopsele), acoperiri de
suprafaţă decorative impermeabile (vopsele),
agenţi organici de legătură pentru vopsele,
vopsele acrilice pe bază de apă, materiale
decorative sub formă de vopsele, produse
hidrofuge sub formă de vopsele, vopsele
aplicabile prin pulverizare pentru acoperiri,
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produse pentru protejarea zidăriei sub formă
de vopsele, straturi de protecţie industriale sub
formă de vopseluri, preparate pentru acoperire
cu proprietăţi hidrofuge (vopsele sau uleiuri),
materiale pentru acoperiri de protecţie sub
formă de vopsele, coloranţi pe bază de apă
sub formă de vopsele, straturi de protecţie
sub formă de vopsele pentru construcţii,
compoziţii de acoperire pentru conservarea
zidăriei (vopsele sau uleiuri), vopsele pe
bază de apă (altele decât cele izolante),
preparate utilizate ca acoperiri hidroizolante
pentru suprafeţele clădirilor (vopsele), acoperiri
sub formă de vopsea anticorozivă pentru uz
maritim comercial, acoperiri de suprafaţă sub
formă de vopsea pentru decorarea structurilor,
aditivi pentru vopsea sub formă de materii
colorante pentru nuanţare, materiale sub formă
de straturi de protecţie pentru construcţii
(vopsele), straturi de protecţie cu proprietăţi de
etanşare pentru metale (vopsele), compoziţii de
acoperire pentru aplicarea la beton (vopsele
sau uleiuri), învelişuri de protecţie pentru piatră
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), vopsele
acrilice pe bază de apă folosite la zugrăvirea
caselor, compoziţii de acoperire cu proprietăţi de
impermeabilizare (vopsele sau uleiuri), straturi
de protecţie cu proprietăţi de etanşare pentru
beton (vopsele), compoziţii de acoperire pentru
aplicare pe lucrări de zidărie (vopsele), materiale
de protecţie a betonului împotriva apei (vopsele
sau uleiuri), straturi de protecţie aplicabile prin
pulverizare utilizate pentru beton (vopsele),
substanţe sub formă de vopsea pentru umplerea
fisurilor din suprafeţele pereţilor, substanţe sub
formă de vopsea pentru umplerea crăpăturilor
din suprafeţele pereţilor, compoziţii de acoperire
pentru protejarea lucrărilor de zidărie (vopsele
sau uleiuri), preparate (vopsele) care conţin
agenţi pentru a preveni atacarea lemnului de
insecte, compoziţii de acoperire pentru aplicarea
la zidăria de caramidă (vopsele sau uleiuri),
preparate (vopsele) care conţin agenţi pentru
a preveni atacarea lemnului prin putrezire,
materiale de acoperire pentru protecţia pereţilor
de zidărie împotriva apei (vopsele sau uleiuri),
acoperiri de protecţie acrilice sub formă de
vopsele folosite pentru izolare).
17. Bandă adezivă (altele decât papetărie, uz
medical sau casnic) , adezivi pentru izolare,
benzi adezive izolatoare, bandă izolatoare
adezivă, bandă adezivă de mascare, compuşi
adezivi de etanşare, benzi adezive etanşe pentru
refecarea acoperişurilor, produse de etanşare
adezive folosite pentru acoperişuri, benzi de
etanşare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperişuri, vopsele izolante, vopsele izolatoare

pentru acoperişuri, vopsele folosite pentru
izolare, vopsele izolatoare pentru pereţi, vopsele
izolante pentru faţade, vopsele de izolare
electrică, vopsele pe bază de apă (izolante),
vopsele izolante pe bază de apă, acoperiri
acrilice de protecţie sub formă de vopsele pentru
izolare, tencuieli izolante, polistiren (semifinisat),
panouri de polistiren pentru izolare, izolaţie din
polistiren expandat dispusă sub pardoseală,
vată minerală (izolant), plăci uşoare din vată
minerală pentru izolare acustică, plăci uşoare
din vată minerală pentru izolare termică, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolaţii, materiale
din fibră de sticlă pentru izolarea clădirilor,
membrane polimerice, membrane impermeabile
pentru izolare, elastomeri polimeri folosiţi în
fabricaţie.
19. Adeziv pentru metale, mortar adeziv
folosit în construcţii (ciment), substanţe
bituminoase pentru tencuieli, tencuieli (materiale
de construcţii), tencuieli de ciment pentru
ignifugare, tencuieli de pereţi (pe bază de
ciment), ipsos pentru tencuială, compuşi pentru
tencuială utilizaţi în construcţii, compoziţii de
tencuială pentru utilizare în construcţii, panouri
din polistiren utilizate în construcţii, dibluri
de fixare nemetalice folosite la construcţii,
dibluri de fixare nemetalice pentru ziduri cu
goluri, dibluri de fixare nemetalice folosite la
zidării de cărămidă, membrane pentru acoperi.,
membrane PVC pentru acoperi, membrane de
etanşare bituminoase, produse bituminoase sub
formă de membrane pentru hidroizolare.
20. Dibluri nemetalice, dibluri, nu din metal,
dibluri de plastic pentru perete.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele.
42. Servicii de infromare privind combinaţiile
de culori, vopsele şi mobilier pentru design
interior, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor şi a mobilierului pentru
design interior.

───────
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(540)

HONEY LINE
(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,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2019 04824 (111)171906
(151) 01/07/2019
(732) ASOCIATIA ACADEMIA DE

(540)

Laura Cristache
Gymnastics Academy

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 02.03.23;
09.01.11; 27.05.08; 29.01.14

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

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

(540)

TRANSAVIA Medical Center
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei nr.
1000960/15.01.2020 , solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: Medical Center

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare.
36. Sponsorizare financiară, sponsorizarea
serviciilor medicale.
44. Servicii medicale, servicii oferite de clinică
medicală.

───────

(210) M 2019 03784 (111)171910
(151) 21/05/2019
(732) SC APISROM SRL, 

STR. MUNTENII DE JOS NR. 856,
JUDEȚUL VASLUI, 
COMUNA MUNTENII DE JOS, 
VASLUI,  ROMANIA

DANS LAURA CRISTACHE, 
STR.MAGHERI ȘTEFAN EROU 
NR. 18, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: violet, roz, albastru,
galben

───────

(210) M 2019 05444 (111)171798
(151) 24/07/2019
(732) IOAN POPA, 

STR. SCĂRIŞOARA NR. 95, 
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA, 
ROMANIA

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

(591) Culori  revendicate:  roşu  (Pantone  485
C), albastru (Pantone 3005 C)
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(210) M 2019 05530 (111)171832
(151) 30/07/2019
(732) SC ALCAM INTERNATIONAL SRL,

(540)

ALCAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Saltele şi perne (articole de pat).
24. Huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi
(cearşafuri)/cuverturi matlasate, lenjerie de pat,
pături pentru pat, huse draperii pentru pat, dosuri
de perne, feţe de perne, cearşafuri (textile),
pilote, plăpumi.

───────

(210) M 2019 06172 (111)171881
(151) 28/08/2019
(732) MOON MEDIA EVENTS S.R.L.,

(540)

AbBRaCCIO

(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
(servicii oferite de restaurante şi baruri, servicii
de catering pentru evenimente, fast-food,
pizzerii, unităţi de alimentaţie).

───────

(210) M 2019 06377 (111)171938
(151) 05/09/2019
(732) IT LABORATORY RETAIL SRL,

(540)

Strip Hotel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06692 (111)171899
(151) 19/09/2019
(732) EDIFICIA STAR CONSTRUCT

(540)

HILS PALLADY APARTMENTS

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.07;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

STR. CAIŞILOR NR. 2-4, COMUNA
BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢ IALOMIŢA,
SAT CONDEEŞTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

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

STR. NEAGOE VODA NR. 3-5, 
BL.13/6, SC. B, ET. 4, AP. 2, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

BDUL CONSTRUCTORILOR 
NR. 25, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR. PICTOR IONNEGULICI
NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru

S.R.L., 
B-DUL THEODORPALLADY NR. 66,
SECTOR 3,B UCUREŞTI, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu serviciile solicitate în
clasele 36, 37.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare (dezvoltarea şi valorificarea
proiectelor imobiliare).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(540)

Bufetul dela Şosea
cafe & bistro

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 07.01.24;
11.01.01; 24.17.02; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07996 (111)171718
(151) 08/11/2019
(732) SC GLOBAL ALLIANCE SRL,

(540)

ENERGENA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
29.01.03

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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07408 (111)171734
(151) 17/10/2019
(732) NUTRICOM SYSTEMS SRL, 

ŞOS. EROILOR NR. 141, 
COMUNAMOARA VLĂSIEI, 
JUDEŢUL ILFOV,  SAT MOARA 
VLĂSIEI, ILFOV,  ROMANIA

STR. ION CREANGĂ NR. 41, 
ET. 3,AP. 5, JUDEŢUL IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

593

(540)

CSC - CAME SAW
CONQUERED

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

9.  Software pentru jocuri pe calculator și
software pentru jocuri, programe și aplicații
software pentru jocuri de calculator, manuale de
instrucțiuni în format electronic.
41. Sport electronic (divertisment), furnizare de
jocuri de calculator, jocuri video online și TV,
furnizare de informații cu privire la jocuri de
calculator, jocuri video online și TV.

───────

(540)

mobile.ro

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.05;
26.04.22

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

35. Colectare de informaţii comerciale.
42. Furnizarea către terţi a unei platforme de
internet, pentru vânzarea şi cumpărarea de
autovehicule, remorci şi accesorii auto.

───────

(210) M 2019 08900 (111)171900
(151) 11/12/2019
(732) SC SRD TOYS VENDING SRL,

(540)

COOL TOYS jucăria
care te alege

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 02.09.01;
08.01.24; 01.15.21; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.15

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2019 08211 (111)171925
(151) 22/11/2019
(732) PAUL BOGDANEL STROI, 

STR. PACURARI NR. 26, BL. T7, 
ET. 10, AP. 63, JUDEȚUL IAȘI,  
IAȘI,  ROMANIA
GEORGE CIPRIAN MOCANU,
STR. IASOMIEI NR. 8, CASA 11,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(210) M 2019 08881 (111)171778
(151) 02/07/2008
(732) mobile.de GmbH, 

MARKTPLATZ 1D-14532, 
DREILINDEN, GERMANIA

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

STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 42-44, ET.1, 
AP. 20, JUDEŢUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu,
verde, portocaliu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

594

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(540)

Pot 111
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(540)

Poftino – Bun, bun, pe
cuvant de pofticios!

(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.
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.

───────

(540)

CONACUL CU DOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.04; 26.04.16; 26.04.18;
25.01.19

(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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să

(210) M 2019 08920 (111)171882
(151) 11/12/2019
(732) KX TEAMWORK SRL, 

CALEA MOSILOR NR. 225, 
BL. 33-35, SC2, ET. 5, AP. 52, 
SECTORUL 2, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 00361 (111)171811
(151) 21/01/2020
(732) FLEISCHPARTY SRL, STR.

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

GHEORGHE DOJA NR. 17C,
JUD. VASLUI, VASLUI, ROMANIA

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

(210) M 2020 00362 (111)171812
(151) 21/01/2020
(732) FLEISCHPARTY SRL, 

STR.GHEORGHE DOJA NR. 17C,
JUD. VASLUI, VASLUI,  ROMANIA

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

───────

(540)

Megusta DELICII
IN ORICE FORMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 25.01.06; 29.01.13

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu 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, mâncăruri preparate pe bază de
carne, mezeluri, mezeluri vegetariene.

───────

(540)

THE INFINITY ROSES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.08; 26.05.01

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

26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

(210) M 2020 00363 (111)171813
(151) 21/01/2020
(732) FLEISCHPARTY SRL, 

STR.GHEORGHE DOJA NR. 17C,
JUD. VASLUI, VASLUI, ROMANIA

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

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,
mâncăruri preparate pe bază de carne, mezeluri,
mezeluri vegetariene.

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

(210) M 2020 00370 (111)171769
(151) 22/01/2020
(732) ALIN-LUIGI CRANTEA, 

STR. ELEV NICOLAE POPOVICI 
NR. 1, BL.P42, SC. 1, ET. 6, AP. 21, 
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.  51, 
CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI  A14-A15, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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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 00454 (111)171914
(151) 24/01/2020
(732) B3 MEDIA INTERNATIONAL

(540)

FORMATIA ODEON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, activităţi sportive şi culturale,
servicii de divertisment asigurate de o formaţie/
trupă de muzică, cu excepţia serviciilor
"Distribuţie de filme".

───────

(540)

2FB FUNCTIONAL
FITNESS BODYWEIGHT

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1033169/09.11.2020, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

"2FB" şi "FUNCTIONAL FITNESS BODYWEIGHT".

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 27.05.01;
27.05.08; 26.01.14; 26.01.17; 26.01.18

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

S.R.L., 
B-DUL BUREBISTA NR. 1,  BL. D15,
SC. 4, ET. P, AP. 108,  SECTOR 3, 
BUCURESTI, 031106,  ROMANIA

(210) M 2020 00468 (111)171863
(151) 27/01/2020
(732) MIHAI PETREANU, 

STR. POMOSTULUI, 
BL. B2, SC. 1, ST.2, AP. 5, 
JUD. CARAS SEVERIN,  RESITA, 
CARAȘ SEVERIN,  ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., 
STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, 
BIROURI  A14-A15, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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(210) M 2020 00596 (111)171855
(151) 29/01/2020
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

(540)

TOCAN DE NOVACI
În conformitate cu art. 23 din Legea

nr.84/1998 republicată,conform adresei nr.
1028702/01.10.2020, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: TOCAN.

(531) Clasificare Viena: 05.01.10; 06.01.02;
02.07.04; 25.01.25; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.14

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii

───────

(540)

BabyToy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Camere video de supraveghere, camere
video adaptate în scop de supraveghere, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive pentru ascultarea și
supravegherea bebelușilor, alarme la aparatele
de supraveghere pentru bebeluși, ceasuri
inteligente, telefoane inteligente sub formă de

TERITORIALA A ORASULUI
NOVACI, 
STR. PARANGULUI NR.79, 
JUD. GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri închis,
gri deschis, verde deschis, verde
închis, verde

29.  carne, carne preparata, carne și produse din
carne, mâncăruri preparate pe bază de carne

de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe Internet, furnizare
de informații comerciale din baze de date
online, administrarea magazinelor, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
informare cu privire la aspecte comerciale,
furnizare  de  informații  privind  produsele  și 
serviciile  pentru consumatori,  informații  și 
asistență  comerciale   pentru   consumatori,
furnizare  de  informații comerciale 
consumatorilor,  servicii  de  publicitate și  de 
promovare de vânzări, promovare  a vânzărilor 
prin  programe  de  fidelizare  a  clienților,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale.

(210) M 2020 00749 (111)171859
(151) 03/02/2020
(732) SC IORDALEX SRL, 

BD. INDEPENDENŢEI NR. 16, 
BL. B5,SC. 3, ET. 3, AP. 38, 
JUDEŢUL  BRĂILA, BRĂILA, 
810004, BRĂILA,ROMANIA
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ceas de mână, camere video de securitate,
aparate de avertizare de securitate, brățări
conectate (instrumente de măsură), brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, brățări inteligente, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, aparate
pentru înregistrarea imaginilor, aparate pentru
înregistrări audio-video
10. Articole ortopedice, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, dispozitive de măsurare de uz
medical, dispozitive pentru măsurarea nivelului
de glucoză din sânge

───────

(540)

ROTILĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri,
condimente, gheață.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 01019 (111)171920
(151) 11/02/2020
(732) STEFAN CRISTIAN LAPADAT,

(540)

FORMATIA ALBATROS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 00922 (111)171902
(151) 31/03/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, 

STR.REGIMENTUL 11 SIRET 
NR. 48,BL. G2, AP. 78, 
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI, 
ROMANIA

STR. MOLDOVITA NR. 21, BL. 13,
SC. D, ET. 4, AP. 54, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARIAN MELCESCU, 
STR.ADRIAN CARSTEA NR. 1, 
BL. 30B,SC. 2, ET. 1, AP. 61, 
SECTOR 3,  BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(540)

LA GUARDIA LGS
PROTECTIE SI PAZA

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 26.03.01;
26.03.18; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază și protecție, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, gardă de corp personală
(escortă), escortă personală (gardă de corp),
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru clădiri,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de

securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente publice.

───────

(210) M 2020 01051 (111)171871
(151) 12/02/2020
(732) ORIENTAL DISTRIBUTION SRL,

(540)

MY SUSHI

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

clase:
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,

(210) M 2020 01037 (111)171825
(151) 11/02/2020
(732) SC LA GUARDIA LIFE SRL, 

BDUL. SF. C-TIN. BRÂNCOVEANU 
NR.5, JUDEŢUL OLT, SLATINA, 
OLT, ROMANIA
SC LA GUARDIA SYSTEMSSRL, 
B-DUL SF. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 5, 
BIROUL NR. 1 ȘI 2, JUDEȚUL 
OLT,  SLATINA, OLT, ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULAADRIANA,
BDUL DECEBAL NR.17, BL. S16, 
AP. 30, SECTOR 3,  BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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

BD. THEODOR PALLADY NR.  287, 
LOT 17, ACTIV C1 OBIECTIV  50, 
NR. CADASTRAL 4837/292,
SUPRAFATA EXCLUSIVA DE 184
MP, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 01085 (111)171872
(151) 13/02/2020
(732) ORIENTAL DISTRIBUTION SRL,

(540)

MY SUSHI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Sushi, gustări pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
pește sau legume.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul și ridicata referitoare
la sushi, gustări pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
pește sau legume, servciii de publicitate,
marketing și promovare de sushi, asistență în
afaceri, management și servicii administrative

în legătură cu sushi, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de sushi,
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 au al emisiunilor de tip teleshipping.
43. Servicii de restaurante de sushi, servicii de
catering care constau în furnizarea de sushi.

───────

(210) M 2020 01277 (111)171745
(151) 20/02/2020
(732) FISHING BOATS EXPERT SRL,

(540)

WINDBOAT

(531) Clasificare Viena: 18.03.23; 27.05.01;
27.05.08; 26.04.16

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele

BD. THEODOR PALLADY NR.  287, 
LOT 17, ACTIV C1 OBIECTIV  50, 
NR. CADASTRAL 4837/292,
SUPRAFATA EXCLUSIVA DE 184
MP, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

SOSEAUA GIURGIULUI NR.  285A, 
CAMERA 1, ET. 1, JUD. ILFOV, 
COMUNA JILAVA, ILFOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone 306), alb
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terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. 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.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01484 (111)171742
(151) 26/02/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

(540)

EXPOZIȚIA PROVINCIALĂ
- REGIONALĂ DE

SPORT COLUMBOFIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin
bannere.
41. Activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01593 (111)171733
(151) 28/02/2020
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA

(540)

DONCAFÉ FRESH BARISTA
EXPERT American Roast

În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la
OSIM sub nr. 1030014/09.10.2020, solicitantul

a depus declaraţia pentru neinvocarea
unui drept exclusiv cu privire la denumirea

FRESH BARISTA EXPERT American Roast.

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
11.01.19; 02.03.11; 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 și instrumente

SPORT COLUMBOFIL, 
STR. 1DECEMBRIE NR. 198, 
COMUNATUNARI JUDEŢUL 
ILFOV, SAT TUNARI, ILFOV, 
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L., 
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, 
AP. 19, SECTOR 1,010497 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, negru, 
portocaliu,alb
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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.

───────

(210) M 2020 01614 (111)171941
(151) 02/03/2020
(732) NATURPHARMA BULGARIA

(540)

URIMIL FORTE neuro

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

5. Produse şi preparate farmaceutice, medicale
şi de uz veterinar, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale, toate acestea ce au lepătură
cu tratamentul neurologic.

───────

EOOD, 
21 YANKO SOFLISKIVOLVODA 
STR., EN. A 1164,SOFIA, 
BULGARIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, 
BDUL.LACUL TEI NR. 56, BL. 19 
SC. B,  AP. 52, SECTOR 2, 
BUCURESTI, 020392,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, negru, alb
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(540)

FAIN la Cluj!

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii
de divertisment, produţia de muzică, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), planificare de
petreceri (divertisment), servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, organizare
de spectacole (servicii de impresari).

───────

(540)

Cutia cu Fundiţă

(531) Clasificare Viena: 26.15.09; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.17

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

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 ridicata.

───────

(210) M 2020 01701 (111)171748
(151) 04/03/2020
(732) LEONTE MIHAI- GABRIEL, 

STR. VIIŞOAREI NR.2, AP.10, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2020 01763 (111)171736
(151) 05/03/2020
(732) IULIAN GEORGE TANASOV, 

STR, POPORULUI NR. 37, BL. 11, 
SC.  A, AP. 3, JUDEŢ CONSTANŢA,
MEDGIDIA, CONSTANȚA,
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
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(210) M 2020 01767 (111)171741
(151) 05/03/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

(540)

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ
DE SPORT COLUMBOFIL

A ROMÂNIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin
bannere, administrație comercială.
41. Activități sportive.

───────

(210) M 2020 01927 (111)171944
(151) 10/03/2020
(732) ASOCIATIA TOP HUNTERS

(540)

TOP HUNTERS CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 03.04.14;
03.04.24; 05.01.10; 29.01.13

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

13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii, muniție pirotehnică, materiale
pirotehnice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01930 (111)171720
(151) 10/03/2020
(732) S.C. GLOBAL ALLIANCE S.R.L.,

(540)

Retinogold

(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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

SPORT COLUMBOFIL, 
STR. 1DECEMBRIE NR. 198, 
COMUNA TUNARI, 
JUDEŢUL ILFOV, SAT  TUNARI, 
ILFOV,  ROMANIA

CLUB, 
STR. ZAMBACCIAN NR.16, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, alb, bej

STR. ION CREANGA NR. 41, ET. 3,
AP. 5, JUD. IASI, IASI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 IUNIE, 
NR. 51, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,  BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 01932 (111)171721
(151) 10/03/2020
(732) SC GLOBAL ALLIANCE SRL,

(540)

Neurenerg
(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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 01935 (111)171719
(151) 10/03/2020
(732) SC GLOBAL ALLIANCE SRL,

(540)

Mevizio

(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01945 (111)171737
(151) 10/03/2020
(732) MANUELA - DANA RĂVESCU,

STR. BERECHET NR. 9, BL. T31A,
SC. 1, ET. 5, AP. 103, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

dr. Manuela Răvescu
Școala de Cosmetică
și Machiaj Profesional

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1034956/27.11.2020, mandatarul solicitantului
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

Şcoala de Cosmetică şi Machiaj Profesional.

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

STR. ION CREANGĂ NR. 41, 
ET. 3, AP. 5, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

STR. ION CREANGĂ NR. 41, 
ET. 3, AP. 5, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 IUNIE, 
NR. 51, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,  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
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01960 (111)171924
(151) 11/03/2020
(732) RESTAURANTUL VATRA S.R.L.,

(540)

VATRA RESTAURANT
Autentic Românesc

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1030577/14.10.2020,
mandatarul solicitantului nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Autentic Românesc.

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
25.01.25; 26.11.01

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

43. Servicii de restaurant, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii oferite de
baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
bodegi de vinuri, bufet salate, bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, ceainării,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurant, furnizare de locuri

───────

STR. ION BREZOIANU NR. 17-19, 
PARTER, APARTAMENT 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 
010131,  ROMANIA

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

de cazare pentru recepții, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, servicii oferite de restaurante pizzerii,
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, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii de bar cu servire
de vin, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cantină, servicii de ceainărie, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de gătit, servicii de organizare
de banchete, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente,  servicii  hoteliere,  închirierea sălilor 
de  şedinţe,  servicii de  unităţi  de  cazare 
(hoteluri, pensiuni), servicii de recepţie pentru 
cazare  temporară  (gestionarea sosirilor  şi 
plecărilor),  servicii  de  pensiune, servicii  de 
motel,  cazare  temporară,  organizare  și 
furnizare  de cazare  temporară,  închirierea  de 
scaune,  mese, feţe  de  masă,  sticlărie, 
închirierea  dozatoarelor  de  apă potabilă, 
furnizare de săli de conferințe, furnizarede spații
și  materiale  pentru  conferințe,  expoziții  și 
reuniuni, furnizare  de  spații  special 
amenajate  pentru  banchete  și  evenimente 
sociale pentru ocazii speciale, închiriere de săli 
de  conferințe,  închiriere  de  săli de  reuniune, 
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni.
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(540)

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
DE DREPTUL

CONCURENȚEI – ARCON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Albume, almanahuri, atlase, bannere din
hârtie, cărţi, calendare, cataloage, planşete
cu clamă (pentru hârtii), benzi desenate,
plicuri (papetărie), fluturaşi publicitari, etichete
din hârtie sau carton, registre (cărţi), reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
agende, foi de hârtie (papetărie), hârtie,
creioane, publicaţii periodice, pungi de plastic
pentru împachetare, pungi de plastic pentru
ambalat și împachetat, pungi (învelitoare,
săculeți) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, semne de carte, carduri, carduri
educative, hârtie de copiat (articole de
papetărie), articole de papetărie, tipărituri,
bibliorafturi, carnete de notițe, pungi de hârtie
pentru ambalat, pungi de hârtie, imagini
aplicate sub formă de abțibilduri, abțibilduri
(decalcomanii), postere din hârtie, materiale
educative și didactice, postere.
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă/asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), publicitate, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de lobby comercial,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, 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

36. Strângerea de fonduri caritabile, studii
financiare, sponsorizare financiară, oferirea de
informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web.
38. Furnizarea accesului la bazele de
date, furnizarea de informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, difuzarea
prin intermediul radioului, comunicaţii radio,
transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, servicii de teleconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, servicii de
videoconferinţă, transmisia fără fir (wireless).
41.  Servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea de baluri, educaţie de
tip şcoală cu internat, organizare de
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, tehnoredactare computerizată electronică,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale

(210) M 2020 01993 (111)171792
(151) 13/03/2020
(732) ANCA BUTA, 

STR. PETRE CRETU NR. 66, 
BUCUREŞTI, 012052, ROMANIA

comunicare în publicitate, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, prognoze economice,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de informaţii privind
marketing-ul, studii de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
cercetare de marketing, servicii de revizuire a
articolelor  din  ziar,  stabilirea  abonamentelor  la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, sondaje de opinie, servicii de
fotocopiere, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), publicarea
de texte publicitare, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, promovarea vânzărilor pentru
terţi, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, organizarea de târguri
comerciale, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în registre, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale  sau  publicitare,  indexare  web 
pentru  scopuri  comerciale  sau publicitare, 
procesarea cuvintelor, scrierea de curriculum 
vitae pentru terţi/scrierea de cv-uripentru terţi,
 scrierea de texte publicitare.
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sau educaţionale, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţie, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, transfer de know-
how (instruire), servicii de împrumut ale
bibliotecii, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), 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, raportare
fotografică, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea cărţilor,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, servicii de predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte.
42. Crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), dezvoltare
de platforme de calculatoare, digitalizarea
documentelor (scanare), furnizarea de informaţii
în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
platforma ca serviciu (PASS), cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare ştiinţifică, consultanţă tehnologică,
cercetare tehnologică, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor.

───────

(540)

ARCON ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
DE DREPTUL CONCURENȚEI

(531) Clasificare Viena: 24.15.03; 26.11.01;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Albume, almanahuri, atlase, bannere din
hârtie, cărţi, calendare, cataloage, planşete cu
clamă (pentru hârtii), benzi desenate, plicuri
(papetărie), fluturaşi publicitari, etichete din
hârtie sau carton, reviste (publicaţii periodice),
buletine informative, ziare, agende, foi de hârtie
(papetărie), hârtie, creioane, publicaţii periodice,
pungi de plastic pentru împachetare, pungi de
plastic pentru ambalat și
împachetat, pungi (învelitoare, săculețe) de
ambalaj din hârtie sau material plastic, semne de
carte, carduri, carduri educative, hârtie de copiat
(articole de papetărie), articole de papetărie,
tipărituri, bibliorafturi, carnete de notițe, pungi de
hârtie pentru ambalat, pungi de hârtie, imagini
aplicate sub formă de abț ibilduri, abțibilduri
(decalcomanii), postere din hârtie, materiale
educative și didactice, postere, registre (cărți).
35. Publicitate, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,

45. Consiliere juridică pentru a răspunde la
cererile de ofertă/consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
servicii de reprezentare juridică, auditare
a conformității juridice, cercetare juridică,
servicii juridice în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, servicii de monitorizare
juridică, licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, licenţierea software-
ului de calculator (servicii juridice), licenţierea
proprietăţii intelectuale, mediere, organizarea
reuniunilor  politice,  auditare  a  conformității  de 
reglementare,  servicii  de lobby politic,  servicii 
de lobby, nu în scopuri comerciale.

(210) M 2020 01995 (111)171791
(151) 13/03/2020
(732) ANCA BUTA, 

STR. PETRE CRETU NR. 66, 
BUCUREŞTI, 012052,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
8505 C), galben (Pantone 102 U), crem
(Pantone 1345 U), bleu (Pantone 2706
U), roşu (Pantone 1797 C)
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36. Strângerea de fonduri caritabile, studii
financiare, sponsorizare financiară, oferirea de
informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web.
38. Furnizarea accesului la bazele de
date, furnizarea de informaţii in domeniul
telecomunicaţiilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, difuzarea
prin intermediul radioului, comunicaţii radio,

transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, servicii de teleconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, servicii de
videoconferinţă, transmisia fără fir (wireless).

consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii  în  domeniul  afacerilor,  furnizarea  de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de lobby comercial,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, 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 publicitate, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
analiza  costurilor,  prognoze  economice,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de informaţii privind
marketing-ul, studii de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
cercetare de marketing, servicii de revizuire a
articolelor din ziar , stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, sondaje de opinie, servicii de
fotocopiere, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), publicarea
de texte publicitare, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, promovarea vânzarilor pentru
terţi, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, organizarea de târguri
comerciale, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în registre, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi / scrierea de cv-uri pentru terţi, scrierea de
texte publicitare, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi.

42. Crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), dezvoltare
de platforme de calculatoare, digitalizarea
documentelor (scanare), furnizarea de informaţii
în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
platforma ca serviciu (paas), cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare ştiinţifică, consultanţă tehnologică,
cercetare tehnologică, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor.

41. Servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea de baluri, educaţie de tip
şcoală cu internat, organizarea de spectacole
cinematografice/ spectacole de cinema,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, producţii
de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţie, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, transfer de know-
how (instruire), servicii de împrumut ale
bibliotecii, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), 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, raportare
fotografică, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea cărţilor,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, servicii de predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte
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45. Consiliere juridică pentru a răspunde la
cererile de ofertă / consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP), servicii
de reprezentare juridică, auditare a conformității
juridice, cercetare juridică, servicii juridice în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, servicii de monitorizare juridică, licenţierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
licenţierea proprietăţii intelectuale, mediere,
organizarea reuniunilor politice, auditare a
conformității de reglementare, servicii de lobby
politic, servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software.

───────

(540)

UNDER the Tent

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.08

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2020 02031 (111)171850
(151) 17/03/2020
(732) EUROLIFE FFH ASIGURĂRI

(540)

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Relaxat

În conformitate cu art. 23 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1030816/16.10.2020,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Asigurarea de calatorie

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

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

───────

(210) M 2020 02033 (111)171726
(151) 17/03/2020
(732) Eurolife ERB Asigurari Generale

(540)

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Echilibrat

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1030814/16.10.2020,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Asigurarea de calatorie.

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

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

───────

(210) M 2020 02010 (111)171768
(151) 16/03/2020
(732) SC SANSPORT SRL, 

STR. NEAGRA NR. 11, 
JUDEŢUL CLUJ,  CLUJ-NAPOCA, 
400011, ROMANIA

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

───────

GENERALE SA, 
STRADA VASILELASCĂR, NR.31, 
CLĂDIREA  LASCĂR 31, 
BUSINESS CENTER,  ETAJ 10 ŞI 
11, SECTORUL 2,  BUCURESTI, 
020492,  ROMANIA

SA, 
STR. VASILE LASCAR NR.31, 
ETAJ 10 SI 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020492, ROMANIA
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(210) M 2020 02034 (111)171809
(151) 17/03/2020
(732) EUROLIFE FFH ASIGURĂRI

(540)

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Zen

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

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

───────

(210) M 2020 02121 (111)171790
(151) 23/03/2020
(732) ELENA-CHRISTIANA ALEXE,

(540)

7th Boulevard
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment
prestate de artiști interpreți.

───────

(210) M 2020 02132 (111)171942
(151) 24/03/2020
(732) NOVASERVIS FERRO GROUP

(540)

TITANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

GENERALE SA, 
STRADA VASILELASCĂR, NR.31, 
CLĂDIREALASCĂR 31, 
BUSINESS CENTER,ETAJ 10 ŞI 
11, SECTORUL 2,  BUCUREŞTI, 
020492, ROMANIA

STR. MIRON COSTIN NR. 45-47,
BL.5B, SC.2, ET.3, AP.36, 
SECTOR1, BUCURESTI, ROMANIA

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

SRL, 
STR. CAMPINA NR. 47, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, 
STR. L.PĂTRĂŞCANU NR. 1, 
JUD. BACĂU, BACĂU,  ROMANIA
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(210) M 2020 02136 (111)171722
(151) 24/03/2020
(732) SCOALA GIMNAZIALA DE

EXCELENTA SFANTA MUCENITA
FILOTEEA, STR. TRANSILVANIA
NR. 6, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SGE bucuria reintalnirii
scolare standard intern de

excelenta in calitate ateliere
scolare acreditata prin

OM nr.497 din 31.08.2018
In conformitate cu art. 23 din Legea nr.

84/1998 republicata, conform adresei nr.
1031165/20.10.2020, solicitantul nu revendica
un drept exclusiv asupra denumirii “standard
intern de excelenţă în calitate ateliere şcolare
acreditată prin OM nr. 497 din 31.08.2018”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.05; 02.03.30

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

(210) M 2020 02168 (111)171740
(151) 25/03/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

(540)

EXPOZIȚIA BALCANICĂ
DE SPORT COLUMBOFIL

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

31. Animale vii.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin
bannere, administrație comercială.
41. Activități sportive.

───────

(540)

MARINE

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

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

───────

SPORT COLUMBOFIL, 
STR. 1  DECEMBRIE NR. 198, 
COMUNA TUNARI, 
JUDEŢUL ILFOV, SAT  TUNARI, 
ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 02177 (111)171827
(151) 26/03/2020
(732) MARINE S.R.L., 

STR. 1907 (NUMAR CADASTRAL 
83/41), BL.C10, SC. 3, 
JUD. TELEORMAN,
TURNU MAGURELE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDOBUILDING, STR. 11 IUNIE, 
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.01

clase:
29. Came si produse din carne de vită,
porc, pasare şi oaie, carne proaspătă, carne
afumată, carne tocată, carne procesată, carne
uscată, carne liofilizată, carne criodesicată,
carne conservată, carne friptă, carne congelată,
carne ambalată, carne preparată, carne feliată,
carne sărată, gustări pe bază de carne, chiftele
din carne de vită, hamburgeri din carne de pui,
cârnaţi din carne de pui şi porc, bucăţi de carne
de pui, pastramă din carne de vită, produse din
carne de miel, felii de carne de oaie, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, chiftele din carne de pui, friptură de carne
de porc, carne de vită preparată, carne gătită,
la borcan, carne de pasăre supracongelată,
roast beef (friptură de carne la cuptor), aperitive
congelate constând în principal din carne de pui,
bucăţi de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvişuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne şi produse din carne de vită,
porc, pasare şi oaie, carne proaspătă, carne
afumată, carne tocată, carne procesată, carne
uscată, carne liofilizată, carne criodesicată,
carne conservată, carne friptă, carne congelată,
carne ambalată, carne preparată, carne feliată,
carne sărată, gustări bază de carne, chiftele
din carne de vită, hamburgeri din carne de
pui, cârnaţi din carne de pui si porc, bucăţi
de carne de pui, pastramă din carne de vită,
produse din carne de miel, felii de carne de
oaie, conserve de carne de pasăre, conserve din
carne de vânat, chiftele din carne de pui, friptură
de carne de porc, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne de pasăre
supracongelată, roast beef (friptură de carne la
cuptor), aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, bucăţi de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvişuri, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice
în legătură cu carne şi produse din carne de
vită, porc, pasăre şi oaie, carne proaspătă, carne
afumată, carne tocată, carne procesată, carne
uscată, carne liofilizată, carne criodesicată,
carne conservată, carne friptă, carne congelată,
carne ambalată, carne preparată, carne feliată,
carne sărată, gustări pe bază de carne, chiftele
din carne de vită, hamburgeri din carne de pui,
cârnaţi din carne de pui şi porc, bucăţi de carne
de pui, pastramă din carne de vită, produse
din carne de miel, felii de carne oaie, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de

vânat, chiftele din carne de pui, friptură de carne
de porc, carne de vită preparată, carne gătită,
la borcan, carne de pasăre supracongelată,
roast beef (friptură de carne la cuptor), aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, bucăţi de carne de pui utilizate ca umplutul
pentru sandvişuri, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul de carne şi
produse din carne vită, porc, pasăre şi oaie,
carne proaspătă, carne afumată, carne tocată,
carne procesată, carne uscată, carne liofilizată,
carne criodesicată, carne conservată, carne
friptă, carne congelată, carne ambalată, carne
preparată, carne feliată, carne sărată, gustări
pe bază de carne, chiftele din carne de vită,
hamburgeri din carne de pui, cârnaţi din carne
de pui şi porc, bucăţi de carne de pui, pastramă
din carne de vită, produse din carne de miel,
felii de carne de oaie, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, chiftele
din carne de pui, friptură de carne de porc,
carne de vită preparată, carne gătită, la borcan,
carne de pasăre supracongelată, roast beef
(friptură de carne la cuptor), aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăţi
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvişuri, administrarea afacerilor magazinelor
de comerţ cu amănuntul în legătură cu carne
produse din carne de vită, porc, pasare şi
oaie, carne proaspătă, carne afumată, carne
tocată, carne procesată, carne uscată, carne
liofilizată, carne criodesicată, carne conservată,
carne friptă, carne congelată, carne ambalată,
carne preparată, carne feliată, carne sărată,
gustări pe bază de carne, chiftele din carne de
vită, hamburgeri din carne de pui, cârnaţi din
carne de pui si porc, bucăţi de carne de pui,
pastramă din carne de vită, produse din carne de
miel, felii de carne de oaie, conserve de carne
de pasăre, conserve din carne de vânat, chiftele
din carne de pui, friptură de carne de porc, carne
de vită preparată, carne gătită, la borcan, carne
de pasăre supracongelată, roast beef (friptură de
carne la cuptor), aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, bucăţi de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvişuri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

RIACLINIC COTROCENI
Dedicați excelenței

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.17; 26.04.02;
24.13.04

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale.

───────

(540)

WOK2WOK BY OXFIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.07.01; 27.07.12; 29.01.13

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

43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210) M 2020 02321 (111)171767
(151) 06/04/2020
(732) S.C. PANZE PANGLICA S.R.L.,

(540)

PÂNZE-PANGLICĂ
Performanța Tăierii.ro

Prin adresa nr.1035119 ,din data de 02.12.2020,
solicitantul declara , in conformitate cu

prevederile art.23 alin 1 din Legea 84/1998,
republicata, ca nu invoca un drept exclusiv

asupra denumirii PÂNZE-PANGLICĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 14.07.15

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2020 02201 (111)171858
(151) 27/03/2020
(732) Ria Clinic SRL, 

BULEVARDUL EROILOR SANITARI
NR. 21,  SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(210) M 2020 02221 (111)171923
(151) 30/03/2020
(732) VALENTIN PICOIU, 

STR. DEZROBIRII NR. 98, 
CONSTANŢA,  CONSTANȚA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu

STR. NICOLAE TITULESCU NR. 17, 
BL. H3, SC. D, ET. 2, AP. 11,
JUD. VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,ROMANIA
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8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (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 02333 (111)171936
(151) 08/04/2020
(732) ANHUI HUAMI INFORMATION

(540)

huami

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(540) GABRIELLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, mantii, rochii,
tunici, cardigane, pantaloni leggings, eșarfe,
curele (îmbrăcăminte), jupe de balerină,
pantaloni, tricouri și pulovere, articole pentru

TECHNOLOGY CO., LTD,
WANGJIANG ROAD 800, 12
FLOOR, BUILDING A4, NAT
ANIMATION BASE, HEFEI, ANHUI, 
230088, CHINA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, 
SC. A, AP.  19, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 010497,  ROMANIA

clase:
35. Publicitate, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere  comercială,  promovarea 
vânzărilor pentru terți, furnizarea unei piețe 
online  pentru  cumpărătorii și  vânză  torii  de 
bunuri  și  servicii,  managementul afacerilor 
sportivilor,  căutare  de  informații  în fișiere 
informatice,     pentru     terți,     actualizare     şi
 

întreţinere de date dinbaze de date informatice,
compilare  de  indexuride  informații  în  scopuri 
comerciale sau publicitare, servicii de comerț 
cu  ridicata  și  cu  amănuntul în  legătura  cu 
produsele  de  fitness,  dispozitive electronice 
pentru  monitorizarea  ritmului  cardiac, cipuri 
electronice,  cântare,  ceasuri  inteligente,
ceasuri, căști audio și căști auriculare, brățări
de uz medical, dispozitive portabile de urmărire
a activității, în special dispozitive portabile de
urmărire  a  oxigenului  în  sânge,  a  tensiunii 
arterială,  de monitorizare  a  somnului  și  a 
temperaturii, echipamente  și  benzi  rulante 
pentru exerciții fizice, servicii de comerț online 
cu  ridicata  și  cu  amănuntul  în  legătura  cu
produsele  de fitness, dispozitive electronice 
pentru monitorizarea  ritmului  cardiac,  cipuri 
electronice,cântare, ceasuri inteligente, ceasuri,
căști  audio  și  căști auriculare,  brățări  de  uz 
medical,  dispozitive portabile  de  urmărire  a 
activității,  în  special  dispozitive portabile  de
urmărire a oxigenului în sânge, a tensiunii
arterială,  de  monitorizare  a  somnului  și  a 
temperaturii, echipamente  și  benzi  rulante 
pentru exerciții  fizice.

(210) M 2020 02347 (111)171677

 
(151) 20/10/2016
(732) CATHERINE SIDONIO,

VILLA LES ACACIAS, AVENUE 
THIERRY, LA SEYNE SUR MER, 
TAMARIS,  F-83500, FRANȚA

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
BD. DACIA NR.30, ETAJ 5, 
CAMERA 10,  SECTOR 1,
BUCURESTI,  ROMANIA
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acoperirea capului cu excepția fesurilor, scufiilor
pentru călugărițe sau a pălăriilor pentru bucătari,
încălțăminte, cizme, pantofi, conduri, șlapi și
papuci, bluze, șepci, pălării, salopete, pantaloni
scurți, maiouri, fuste, costume de baie, lenjerie
de corp, niciuna dintre cele menționate mai sus
nu include gulere (îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 02543 (111)171739
(151) 16/04/2020
(732) S.C. FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

(540)

PÂINEA Răzeșilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

───────

(540)

VR Biopic Studio Transilvania
La data de 25.11.2020, cu adresa nr.1034808,

solicitantul a declarat , in conformitate cu
23 alin. 1 din Legea 84/1998, republicata

ca nu invoca un drept exclusiv asupra
denumirii Biopic Studio Transilvania

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
26.04.05

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

9. Software de realitate virtuală pentru învățarea
medicinei, software pentru realitate virtuală
și augmentată, software de realitate virtuală
pentru simulări, software de cinema de realitate
virtuală, software de realitate virtuală, modele de
realitate virtuală, căști pentru realitate virtuală,
hardware pentru realitate virtuală, ochelari de
realitate virtuală, cinematografe de realitate
virtuală (vr), software pentru jocuri de realitate
virtuală, software de realitate virtuală pentru
telecomunicații, căști pentru jocuri de realitate
virtuală, software de realitate virtuală pentru
învățământ, conținut media, programe de jocuri
video, programe de jocuri video descărcabile,
programe informatice pentru jocuri video și de
calculator, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date, software pentru prezentare.
41. Compoziții fotografice pentru terți, editare
de filme (fotografice), editare de fotografii,
fotografie, fotoreportaje, închiriere de aparate
cinematografice, producție audio și video și
fotografie, producție de înregistrări educative
audio și video, producție audio, video și
multimedia și fotografie, editare video, editare

S.R.L., 
STR. PRINCIPALĂ NR. 25,
JUDEȚUL BACĂU, SAT FILIPEȘTI,
BOGDĂNEȘTI, 607071, BACĂU,
ROMANIA

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

clase:
30.  Pâine și produse de patiserie.

(210) M 2020 02600 (111)171818
(151) 22/04/2020
(732) Nicolae Culda, 

STR. BÂRSEI NR. 5, SC. 1, ET. 4, 
AP. 18, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
400605, ROMANIA
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cinematografe și teatre, furnizare de instalații
pentru săli de cinematograf, furnizare de instalații
de divertisment în hoteluri, furnizare de instalații
de recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de săli de jocuri, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive și
de atletism și programe de decernare de premii,
prezentare de concerte, prezentare de filme,
prezentare de concerte muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, prezentare de filme
cinematografice, prezentare de spectacole
muzicale, prezentare de piese de teatru,
prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de magie, prezentare
de spectacole în direct, regizare sau prezentare
de piese, organizare și prezentare de
spectacole, prezentare de spectacole de
varietăți, prezentare de spectacole de teatru,
prezentare de spectacole de comedie în direct,
servicii de prezentare în scop de divertisment,
prezentare de spectacole de dans în direct,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, prezentare de spectacole de patinaj pe
gheață, servicii de prezentare audiovizuală în
scopuri recreative, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare în direct de producții muzicale de
crăciun, prezentare de spectacole în direct ale
grupurilor rock, servicii de prezentare în scopuri
educative.
42. Găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
găzduirea unui site web online pentru crearea
și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, închiriere de software pentru jocuri
video, dezvoltare de software pentru jocuri
video, creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, furnizare de instalații computerizate,
servicii de proiectare pentru sisteme de afișare în
scop de prezentare, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator și software
pentru realitate virtuală, proiectare și dezvoltare
de software de realitate virtuală, dezvoltare
de software de realitate virtuală, proiectare de
software de realitate virtuală.

───────

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, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de servicii de
divertisment prin intermediul filmelor video,
servicii de jocuri online, furnizare de jocuri video
online, furnizarea de jocuri de calculator online
interactive, furnizare de divertisment online sub
formă de turnee de jocuri, furnizare online de
informații cu privire la strategii pentru jocuri pe
calculator și jocuri video, servicii de jocuri de
realitate virtuală furnizate online dintr-o rețea
de calculatoare, informații despre divertismentul
sub  formă  de  jocuri  pe  calculator,  furnizate 
online  dintr-o  bază  de  date  electronică sau 
într-o  rețea  globală  de comunicații, furnizare 
de  divertisment  online  sub  formă de  show-uri 
de jocuri, furnizarea unei revisteonline care 
conține  informații  în  domeniul jocurilor  de 
calculator,  servicii  de  înregistrări în  studio 
pentru  filme,  servicii  ale  studiourilor de 
înregistrări muzicale, servicii prestate de
studiouri de înregistrare, servicii ale studiourilor
de televiziune, servicii de studio pentru
înregistrarea filmelor cinematografice, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții [înregistrări],
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea 
de discuriaudio, închiriere de ecrane video, 
închiriere de  jocuri  video,  închiriere  de 
echipamentevideo, închiriere de filme video, 
închiriere  de camere  video,  închirierea  de 
benzi  video, închirierea  de  camere  video, 
închiriere  de  benzi video,  casete  video  și 
videograme,  închiriere de  benzi  video 
preînregistrate, închiriere de înregistrări sonore 
și  video,  închiriere  de  aparate de  înregistrare 
video,  închiriere  de  console pentru  jocuri 
video, închiriere de aparatepentru jocuri video,
închirierea de aparate  de   înregistrare video,
servicii de închiriere demateriale video și audio,
producție de materialevideo formative, servicii
de animație și efectespeciale pentru filme și 
video,  servicii  de  jocuri video,  furnizare  de 
instalații  recreative,  furnizare de  instalații 
pentru divertisment, furnizare de instalații de 
cinematograf,  furnizare  de  instalații privind 
învățământul,  furnizare  de  instalații  de
cinematografe, furnizare de instalații pentru
muzee, furnizare de instalații pentru formarea
profesională, furnizare de instalații de muzeu
pentru prezentări, furnizare de instalații pentru
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(210) M 2020 02616 (111)171873
(151) 23/04/2020
(732) PTT Oil and Retail Business

(540)

Café Amazon

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.13;
27.05.24; 03.07.05; 05.03.11

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

30. Doze de cafea gata de a fi consumate, cafea
prăjită, cafea prăjită instant, cafea măcinată
prăjită, cafea neagră, cafea pudră, cafea pudră
instant, cafea rece, cafea proaspătă, cafea cu
lapte, cafea espresso, băuturi de cafea, băuturi
(pe bază de cafea), băuturi mix de cafea,
boabe de cafea, băuturi de cacao, băuturi de
ciocolată, băuturi de ceai, băuturi (pe bază de
ciocolată), băuturi (pe bază de ceai), băuturi mix
de cacao, băuturi mix de ciocolată, băuturi mix
de ceai, sirop (care nu se utilizează ca băutură),
zahar, miere, condiment natural (utilizat pentru
băuturi), preparate pentru prepararea băuturilor
de cafea, preparate pentru prepararea băuturilor
de cacao, preparate pentru prepararea băuturilor
de ciocolată.

(210) M 2020 02678 (111)171744
(151) 27/04/2020
(732) PARFUM DE PRIMAVARA S.R.L.,

(540)

Făină de Băileşti Şi nu uita,
zâmbeşte azi, căci mâine

va fi bine! FĂINĂ DE GRÂU
DIN CÂMPIA BAILEŞTILOR

În conformitate cu art.23 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1000419/07.01.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirilor: "Făină de Băileşti"
şi "FĂINĂ DE GRÂU DIN CÂMPIA BAILEŞTILOR"

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.12; 05.07.02;
05.07.05; 25.01.05

clase:
30. Făină.

───────

Public Company Limited, 
555/2,ENERGY COMPLEX, 
BUILDINGB, 12TH FLOOR, 
VIPHAVADEE-RANGSIT ROAD, 
CHATUCHAKSUB-DISTRICT, 
CHATUCHAKDISTRICT, 10900, 
BANGKOK,THAILANDA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC. B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

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

───────

STRADA UNIRII NR. 19,
JUD.  DOLJ, BAILESTI, DOLJ, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL. 14A,SC. 4, ET. 2, AP. 127, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 02746 (111)171862
(151) 30/04/2020
(732) SEDCO DISTRIBUTION S.R.L.,

(540)

CONSTRUCTII-SHOP
n conformitate cu art. 23 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1035340/03.12.2020,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: CONSTRUCTII-SHOP.

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02748 (111)171866
(151) 30/04/2020
(732) S.C RAINBOW COLORFUL IDEAS

(540)

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
FOTBAL AL FERMIERILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
21.03.01; 25.01.05; 05.07.05; 01.01.04

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de

BD. IULIU MANIU NR. 184A, BL.G2,
SC. A, ET. 8, APT. 31, SECTOR6, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

S.R.L, 
BD. ALEXANDRU OBREGIA  NR. 4,
BLOC OD1, SCARA 4, ETAJ 9, 
AP. 172 SECTOR 4,  BUCURESTI, 
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb,
galben
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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 servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41.  Activităţi sportive.

───────

(210) M 2020 02866 (111)171782
(151) 06/05/2020
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA FERONIX

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri meedicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02937 (111)171690
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

(540)

HEIDI DARK 75%
cocoa INTENSE

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.02; 27.05.24;
27.07.02; 27.07.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, 
SAT PODU OLT, BRAȘOV, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2765c), galben (R-255 g-230 b-16,
R-255 G-2 B-172), gri (r-84 g-84 b-84)

BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL  ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR.POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA
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de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(540)

HEIDI FLORENTINE MILK

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(540)

HEIDI FLORENTINE WHITE

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.02; 27.05.17

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02938 (111)171707
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR.POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR.POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2020 02939 (111)171708
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢULILFOV, PANTELIMON, 
077145 , ILFOV,  ROMANIA
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(540)

HEIDI FLORENTINE DARK

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 02.03.30;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 25.01.10

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02942 (111)171710
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

(540)

HEIDI DARK 85%
cocoa EXTREME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 02.03.23;
02.03.30; 08.01.22

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02941 (111)171709
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR.PIAȚA CHARLES DE GAULLE 
NR. 15, CLĂDIREA CHARLES DE 
GAULLE,ET.  3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

BD.BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR.PIAȚA CHARLES DE GAULLE 
NR. 15,  CLĂDIREA CHARLES DE 
GAULLE,  ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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(540)

HEIDI DARK EXPRESSO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 08.01.22;
05.07.01; 02.03.23; 02.03.30

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(540)

HEIDI FLORENTINE COFFEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 25.01.10

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02943 (111)171711
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR.PIAȚA CHARLES DE GAULLE 
NR. 15,  CLĂDIREA CHARLES DE 
GAULLE,  ET.  3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(210) M 2020 02944 (111)171691
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR.PIAȚA CHARLES DE GAULLE 
NR. 15,  CLĂDIREA CHARLES DE 
GAULLE,  ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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(540)

HEIDI DARK MILD 50% cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 25.01.05;
02.03.23

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

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

(540)

HEIDI FLORENTINE
COCONUT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
02.05.03; 02.05.23; 06.01.04; 26.11.02

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02945 (111)171692
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR.PIAȚA CHARLES DE GAULLE 
NR. 15,  CLĂDIREA CHARLES DE 
GAULLE,  ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(210) M 2020 02949 (111)171693
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA
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(540)

HEIDI ChocoVenture
CRISPY MILK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.03;
02.05.23; 08.01.19; 26.11.05

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

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

(540)

HEIDI DARK
INTENSE 75% cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.03;
02.05.23; 06.01.04; 27.07.01; 27.07.24;
24.17.05

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02950 (111)171694
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,ROMANIA

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

(210) M 2020 02951 (111)171695
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL  ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA
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(540)

HEIDI DARK
SUPREME 95% cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.03;
02.05.23; 06.01.04; 27.07.01; 27.07.24;
24.17.05

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

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

(540)

HEIDI ChocoVenture
CRISPY DARK

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.08;
02.05.23; 08.01.19; 27.05.01

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetarie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02952 (111)171696
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

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

(210) M 2020 02969 (111)171712
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA
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(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

HEIDI DARK MINI
DARK EXTREME 85%

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.02; 26.11.12

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

───────

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

(540)

HEIDI DARK MINI
MIX COMPOSITIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.02; 26.11.12

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetarie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02970 (111)171713
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetarie cu zahăr, gheață
comestibilă.

(210) M 2020 02971 (111)171714
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA
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(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

HEIDI PURE CREAMY MILK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.03; 02.05.08; 02.05.23; 26.11.02;
26.11.12

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetarie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

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

(540)

HEIDI PURE CREAMY WHITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02972 (111)171715
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 02974 (111)171716
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA
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(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

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

(540)

HEIDI SuperFruits
BLACKCURRANT 75%cocoa

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02975 (111)171717
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL  ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(210) M 2020 02976 (111)171689
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

HEIDI SuperFruits
BLACKBERRY 75%cocoa
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(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

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

(540)

HEIDI SuperFruits
POMEGRANATE 75%cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02978 (111)171688
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(210) M 2020 02979 (111)171687
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA,

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

HEIDI DARK PISTACHIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GOURMET
BLACK CHERRIES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.05; 25.01.19; 06.01.02

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02980 (111)171686
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 02982 (111)171685
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA
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(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK RASPBERRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.05; 25.01.19; 06.01.02

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02983 (111)171684
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 02984 (111)171682
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD.BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

HEIDI SIGNATURE DESSERTS
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(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK
SALTED CARAMEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.05; 25.01.19; 06.01.02

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI SIGNATURE
FRUITS & NUTS

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02985 (111)171683
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL  ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 02986 (111)171681
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA
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(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI WINTERVENTURE
PRALINE DESSERT

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 02.05.23;
26.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.02

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI Bouquet MILK
& HAZELNUTS

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

───────

(210) M 2020 02990 (111)170425
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(210) M 2020 02999 (111)171697
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.
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(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
DARK & HAZELNUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 02.05.03; 02.05.27; 06.01.04;
25.01.19; 27.05.03

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI Moments
CARAMELIZED HAZELNUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 02.05.23; 02.05.27; 06.01.04;
25.01.19; 08.01.22; 05.07.06

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03000 (111)171698
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(210) M 2020 03001 (111)171699
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA
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(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
DARK & ALMONDS

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
25.01.09; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
MILK & ALMONDS

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
25.01.09; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03002 (111)171700
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 03003 (111)171701
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

637

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI Moments
CARAMELIZED ALMONDS

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
08.01.19; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
ALMONDS & PISTACHIO

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
25.01.09; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03004 (111)171702
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV,  ROMANIA

(210) M 2020 03005 (111)171703
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA
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(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI Moments
BLACK CHERRIES

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
08.01.19; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
CARAMEL WALNUT

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 25.01.09;
06.01.02; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03006 (111)171705
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 03007 (111)171706
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA
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(540)

HEIDI GRAND'OR
MILK & WALNUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 25.01.09;
02.03.23; 02.03.30

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03020 (111)171785
(151) 08/05/2020
(732) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

(540)

FILMS IN FRAME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.07;
26.04.18; 29.01.12

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

9. Reviste electronice, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, podcast-uri
descărcabile, fișiere digitale (podcast), publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicații
care pot fi descărcate.
16. Reviste (publicații periodice), publicații
educative (tipărituri), publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicații periodice tipărite în
domeniul artelor figurative, publicații periodice.
38. Transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting, transmisie on-line de publicații
electronice.
41. Publicare de reviste electronice, publicare
de reviste, publicare de reviste pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
servicii educative în arta cinematografiei,
prezentare de filme cinematografice, servicii de

(210) M 2020 03009 (111)171704
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA, 

BD. BIRUINŢEI NR. 125-127, 
JUDEŢUL ILFOV, PANTELIMON, 
077145, ILFOV, ROMANIA

A FILMULUI ROMÂNESC, 
BD.  AVIATORILOR NR. 43, ET.1,
CAM. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA(740) Cosmovici și Asociații SRL, 

STR.PIAȚA CHARLES DE GAULLE 
NR. 15,  CLĂDIREA CHARLES DE 
GAULLE,ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(740) MUSAT SI ASOCIATII –
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
BD. AVIATORILOR NR .43, ETAJ 4,
CAMERA 4, BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
185C), gri închis (Pantone 7540C), alb
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informații despre programul filmelor, prezentare
de filme, prezentări de filme în scopuri
educative, furnizare de informații despre filme,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, servicii de creare
(redactare) de podcast-uri, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, difuzare de
materiale educative, organizare de seminarii
educative, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, activități culturale,
furnizare de informații despre activități culturale,
informare în legătură cu activități culturale,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, pregătire de programe de știri
pentru cinema, editare de publicații, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice, publicare de publicații
periodice, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare de expoziții în scop
educativ.
42. Găzduirea de podcasturi.

───────

(540)

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

35. Publicitate prin toate formele cunoscute sau
care se vor dezvolta ulterior, în special online,
servicii de relații media, publicarea de texte
publicitare, furnizarea de informații comerciale,
economice și de afaceri, servicii de revista
presei în domeniul economic și social., pentru o
emisiune video transmisă prin televiziune, satelit
sau online având acest titlu.
41.  programe audio/video online, producție
video, programe de radio și televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online
sau offline, webinarii, furnizarea de programe
tv, nedescărcabile, prin servicii de transmitere
video la cerere (video on demand), bibliotecă
electronică

───────

(210) M 2020 03085 (111)170485
(151) 12/05/2020
(732) HOSPITALITY BRANDS SRL,

(540)

g city grill FAMILY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01; 26.01.18

clase:

(210) M 2020 03035 (111)171891
(151) 11/05/2020
(732) ADRIAN-MIHAI MĂNIUȚIU, 

ȘOS. STRĂULEȘTI NR. 106, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
DANIEL APOSTOL-BÎRZU, 
STR.EROU IANCU NICOLAE 
NR. 103,  JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV,  ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, 
STR. TURDANR. 127, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

NOUA ECONOMIE

BD. PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, 
BDUL.DECEBAL NR.14, BL. S6, SC.1, 
ET. 4,AP. 14, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi
livrare la domiciliu,
publicitate şi marketing, furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site, servicii de
comenzi
online.
41. Educație, divertisment și sport, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri şi snack-baruri,
servicii de catering, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 03092 (111)171738
(151) 12/05/2020
(732) ELLA TRAVELAND SRL, STR.

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2020 03099 (111)171735
(151) 12/05/2020
(732) ȘEMINEE EXPERT OLTENIA

(540)

ȘEMINEE EXPERT OLTENIA
La data de 15.01.2021, cu adresa nr.1000599,

solicitantul a declarat , in conformitate cu
23 alin. 1 din Legea 84/1998,republicata
ca nu invoca un drept exclusiv asupra

denumirii ȘEMINEE EXPERT OLTENIA

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 07.01.24;
27.05.01

(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

CONSTANTIN NOICA NR. 134, 
ET. P, AP. 1, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, 
STR.  ROMANCIERILOR NR. 5, 
BL. C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  061791

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

───────

societatea părinţilor informaţi

SRL, 
ALEEA PĂRULUI NR. 3A,
JUDEȚUL DOLJ, SAT IZVOR,
COMUNA SIMNICU DE SUS,
DOLJ, 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
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cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă, 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 şi/sau cu ridicata.

───────

(540)

HYGIENIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
24.17.05

clase:
3. Preparate de toaletă nemedicinale cu rol
igienic, subtanțe pentru spălat cu rol igienic,
preparate pentru curățare pentru uz igienic.
5. Preparate farmaceutice și medicale cu rol
igienic, produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.

───────

(540)

Expectozen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical,
vitamine şi preparate pe bază de vitamine, de uz
medical.

───────

(540)

CLUBUL VOPSITORILOR
AUTO SUSȚINUT DE
KLAR Professional

(210) M 2020 03106 (111)171821
(151) 12/05/2020
(732) SC SIMPLU SRL, 

STR.ALBATROS, NR. 21, 
JUD.CONSTANŢA, SAT POIANA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., 
STR.CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV,  BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(210) M 2020 03182 (111)

 

171912
(151) 14/05/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU 
NR. 58,  JUDEŢ MUREŞ, 
TÂRGU MUREŞ,  540014, MUREȘ, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 03206 (111)170406
(151) 15/05/2020
(732) POLICOLOR SA, 

BULEVARDUL TIMISOARA NR. 98,
SECTOR 3,  BUCURESTI, 061334, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.01.15; 02.01.23; 26.04.16; 26.04.18;
29.01.15

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

───────

(540)

Ștrudelul Berman cu vișine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Alimente semipreparate, respectiv: plăcintă
preparată din foi subțiri cu vișine, rulate în formă
de sul (produse de cofetărie şi patiserie), aluaturi
din produse făinoase.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet, servicii prestate de
patiserii.

───────

(540)

Ștrudelul Berman cu măr

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

30. Alimente semipreparate, respectiv: plăcintă
preparată din foi subțiri cu măr, rulate în formă
de sul (produse de cofetărie şi patiserie), aluaturi
din produse făinoase.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet, servicii prestate de
patiserii.

───────

(540)

Merdeneaua Berman
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Alimente semipreparate, respectiv: produs
de patiserie preparat din foi de plăcintă umplute
cu brânză sau carne, aluaturi din produse
făinoase.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet, servicii prestate de
patiserii.

───────

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

(210) M 2020 03246 (111)171926
(151) 18/05/2020
(732) GEORGE ADRAGĂI, 

CALEA VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2020 03248 (111)171928
(151) 18/05/2020
(732) ADRAGĂI GEORGE, 

CALEA VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2020 03251 (111)171927
(151) 18/05/2020
(732) ADRAGĂI GEORGE, 

CALEA VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,  
ROMANIA
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(540)

THE Sensation

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(540)

DENTAL PRIME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Freze dentare, aparate şi instrumente
dentare, aparate dentare, electrice , fotolii
stomatologice, proteze / seturi de dinţi artificiali,
aparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, mobilier special conceput pentru
scopuri medicale, oglinzi pentru stomatologi,
oglinzi pentru chirurgi, scuipători pentru
scopuri medicale, bureţi chirugicali, aparate
şi instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, protecţii dentare
pentru uz stomatologic, inele pentru dentiţie,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, măşti faciale terapeutice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor 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

(210) M 2020 03295 (111)171776
(151) 20/05/2020
(732) NICOLAE MORĂRESCU, 

STR. SOVEJA NR. 118, BL. DR35, 
ET.  3, AP. 12, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA

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

(210) M 2020 03431 (111)171901
(151) 25/05/2020
(732) PAUL ANDREI OLTEAN, 

STR. BISERICII NR. 59, 
JUDEȚUL  ARGEȘ, BASCOV, 
ARGEȘ,  ROMANIA
STELA OLTEAN, 
STR. BISERICIINR. 59, 
JUDEȚUL ARGEȘ,  BASCOV, 
ARGEȘ, ROMANIA

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, 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, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în domeniul stomatologiei şi serviciilor de igienă
dentară.
44. Servicii stomatologice, îngrijirea sănătăţii,
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic şi tratament furnizate de
laboratoare medicale, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, îngrijire, medicală, servicii de
ortodonţie.

───────

(210) M 2020 03532 (111)171815
(151) 28/05/2020
(732) S.C. ROBIDIRECT TRANS S.R.L.,

STR. VESELIEI NR. 5A, CLADIRE
C35C, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CMB COLECTARE
MOBILA BUCURESTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.16; 26.04.18; 29.01.13

clase:

37. Servicii de construcţii şi demolare, servicii
de instalare, curăţare, reparare şi întreţinere,
închirierea de utilaje, instalaţii şi echipamente
pentru construcţii, demolări, curăţenie şi
întreţinere.
39. Colectare, transport şi livrare de produse,
transport de marfă şi cargo şi servicii de
debarasare, servicii de închiriere în legătură cu
transport şi depozitare.

───────

(540)

Kd Koncept design

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

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

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

(210) M 2020 03558 (111)171935
(151) 18/06/2020
(732) CATALIN SOROCEANU, 

STRADA: T1 NR. 84, BL. A1, ET.2, 
AP. A18,  JUDEŢ CONSTANŢA, 
MAMAIA  SAT, 905701, 
CONSTANȚA,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

Cutia cu tutun
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 03636 (111)171853
(151) 02/06/2020
(732) SC ANGHEL BROTHERS

(540)

itf imagine timisoara festival
Festival de Fotografie si Film

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1001231/15.01.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: imagine,

timisoara, festival, Festival de Fotografie si Film

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 03634 (111)171864
(151) 02/06/2020
(732) SWEET CART S.R.L., 

SOSEAUA VIRTUTII NR. 9, BL. R4,
SC. 3, ET.  6, AP. 83, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

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

PRODUCTION SRL, 
STR. NOUANR. 19, CAMERA 1, 
ET. 3, AP. 12,JUDEȚUL TIMIȘ, 
TIMIȘOARA,TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov
(HEX=#FF72F7), negru
(HEX=#000000)
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(210) M 2020 03640 (111)171779
(151) 02/06/2020
(732) SC APICOLA PASTORAL-

(540)

ALBINA CARPATINĂ
Lăptișor C

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

5. Preparate farmaceutice, medicale si de uz
veterinar, pe bază de produse apicole (inclusiv
lăptişor de matcă), şi/sau plante, alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, pe bază de produse apicole
(inclusiv lăptişor de matcă) si/sau plante,
suplimente alimentare pentru oameni si animale,
conţinând produse apicole (inclusiv lăptişor de
matcă) si/sau plante, extracte din propolis (de uz
medical).

───────

(540)

onTOP
(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;

27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(540)

myontop
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

GEORGESCU SRL, 
SOS.GIURGIULUI NR. 290E, 
JUDETUL ILFOV, COMUNA 
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, 
ALEEA FETEȘTINR. 11, BL. F1, 
SC. C, AP. 26 SECTOR3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2020 03660 (111)171673
(151) 02/06/2020
(732) LIDER TEX SRL, 

(210) M 2020 03662 (111)171672
(151) 02/06/2020
(732) LIDER TEX SRL, 

BD. UNIRII NR. 1, BL. 1, SC. 1, 
ET. 2, AP. 4, SECTOR  4, 
BUCUREŞTI, 040101, ROMANIA

BD. UNIRII NR. 1, BL. 1, SC. 1, 
ET. 2, AP. 4, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, 040101, ROMANIA
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(210) M 2020 03702 (111)171848
(151) 04/06/2020
(732) SC CT BLEND CONFIDENCE

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 26.01.15;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.07

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei.
30. Cafea artificială, băuturi din ciocolată cu
lapte, spume 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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 03704 (111)171680
(151) 03/06/2020
(732) VIEWER MEDIA AGENCY SRL,

(540)

CENTRU DE PUBLICITATE
TURISTICA VIEWER

MEDIA AGENCY
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1000938/13.01.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii:"CENTRU
DE PUBLICITATE TURISTICA" .

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

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

35. Servicii de publicitate si de promovare.
───────

SRL, 
CALEA IALOMITEI NR. 23,
JUD. DAMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

CT COFFEE TASTE THE CITY

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

ALEEA DORNELOR NR. 16, 
BL.I8, ET. 4, AP. 20, 
JUD. SUCEAVA,VATRA DORNEI, 
SUCEAVA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENTEI NR. 3, 
BL. 17, SC.1, AP. 7, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  ROMANIA
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(540)

În conformitate cu art. 23 din Legea
nr.84/1998 republicată,conform adresei nr.

1033370/11.11.2020, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: APĂ MINERALĂ

NATURALĂ CARBOGAZEIFICATĂ FORTE.

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 25.01.15;
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.

───────

(540)

ro digital romania
La data de 05.01.2021, cu adresa nr. 1000164,

solicitantul a declarat , in conformitate cu 23
alin. 1 din Legea 84/1998, ca nu invoca un drept

exclusiv asupra denumirii digital si romania.

albastru deschis, violet
(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
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, sisteme pentru videoconferințe,
sisteme de inteligență artificială, sisteme de
vizualizare video.
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

(210) M 2020 03739 (111)171820
(151) 04/06/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., 

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

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

BIBORȚENI 
Apă minerală naturală
carbogazificată FORTE

(591) Culori revendicate: indigo, albastru,
roşu, gri, alb

(210) M 2020 03795 (111)171904
(151) 08/06/2020
(732) SALES HOUSE SRL, 

STR. OBSERVATORULUI NR. 17, 
BL.  T1, AP. 51, JUDET CLUJ, 
CLUJ NAPOCA,  ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ S.R.L.,
B-DUL CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, 700605, 
IAȘI, ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru închis,
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și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, proiectarea sistemelor informatice,
digitalizare de sunete și imagini.

───────

(210) M 2020 03798 (111)171911
(151) 09/06/2020
(732) S.C. GEORGIANA & FLORIN

(540)

SIBIANCA www.sibianca.ro
(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 01.03.02;

06.19.11; 24.07.01; 25.01.06; 25.01.15;
08.03.08; 08.05.03; 08.05.25; 19.01.12;
27.05.01; 29.01.15

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

condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
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 protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

S.R.L., COMUNA JINA NR. 384,
JUDEȚUL SIBIU, SAT JINA, SIBIU,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, roșu,
galben, albastru, maro, gri, verde, roz

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,
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(210) M 2020 03802 (111)171781
(151) 09/06/2020
(732) SC CASA AUTO LEȚCANI SRL,

(540)

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1001791/21.01.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: MALL AUTO

(531) Clasificare Viena: 21.01.13; 27.05.01;
29.01.12

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(540)

JOFIELLE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.25

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

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

───────

SAT LEȚCANI NR. 1115 
NR.CADASTRAL 60186 ȘI 
60186-C1,  CF 60186, 
JUDEȚUL IAȘI, SAT LEȚCANI, 
IAȘI,  ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, 
STR. ȚUȚEAPETRE NR. 5, BL. 909, 
TR.1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, COD 
POȘTAL700730, IAȘI, ROMANIA

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

MALL AUTO

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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

(210) M 2020 03806 (111)171943
(151) 09/06/2020
(732) DIANA-ELENA IONESCU, 

STR. DOAMNA STANCA NR. 38, 
JUD. SIBIU, SELIMBAR, 557260, 
SIBIU,  ROMANIA
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(540)

M TÂRGU MUREȘ
La data de 12.01.2021, cu adresa nr.1000800,

solicitantul a declarat , in conformitate cu 23 alin.
1 din Legea 84/1998,republicata ca nu invoca un
drept exclusiv asupra denumirii TÂRGU MUREȘ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
26.11.03; 29.01.12

clase:
20. Mobilier.
35. Servicii de comerț cu mobilier.
36. Afaceri imobiliare și închiriere spații.

───────

(540)

Roade și Merinde

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
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).
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

(210) M 2020 03861 (111)171777
(151) 10/06/2020
(732) MOBEX SA, 

STR. CAPRIOAREI NR. 2, 
JUD. MURES, TARGU MURES, 
540314, MUREȘ,  ROMANIA

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

(210) M 2020 03864 (111)171835
(151) 10/06/2020
(732) LOCAL HUB SRL, 

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.15.25; 29.01.11

BULEVARDUL POITIERS NR. 10, 
JUD. IASI, 700671, IAȘI, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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).
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 temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(540)

onTOPcard

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(540)

CASA BLANCA
WELCOME HOME

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.24; 29.01.13

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03871 (111)171674
(151) 10/06/2020
(732) LIDER TEX SRL, 

BD. UNIRII NR. 1, BL. 1, SC. 1, 
ET. 2, AP. 4, SECTOR4, 
BUCUREŞTI, 040101, ROMANIA

(210) M 2020 03911 (111)171940
(151) 22/06/2020
(732) ELENA PRODAN, 

STR. DOMNEASCA NR. 77, BL. E, 
SC.1, AP. 22, JUDEŢUL GALAŢI, 
800215, GALAȚI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

EKA HOLDINGS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.04.01

(210) M 2020 03924 (111)171730
(151) 12/06/2020
(732) AEK JOBS SRL, 

STR. NICOLAE CARAMFIL NR. 87, 
SECTOR 1, BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, 
ȘOS.BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE, 
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP.  4, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), auriu (HEX #ccac65,
HEX#e8d390, HEX #a58c50), galben
(HEX #f7c664), gri (HEX #856428),
maro (HEX #e5cd88), alb

35. Asistenţă în managementul afacerilor,
auditul afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor,  managementul  afacerilor  hoteliere, 
consultanţă  profesională în  afaceri,  oferirea 
de informaţii  în  domeniul  afacerilor,  servicii 
de  consiliere  privind  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, 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, servicii  de  
intermediere  comercială,  compilarea  de 
informaţii  în  baze  de  date  computerizate,
consultanţă  privind  strategiile  de  comunicare  
în  relaţiile  publice, consultanţă  privind 
strategiile  de  comunicare  în  publicitate,

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

 analiza  costurilor,  dezvoltarea de concepte
publicitare, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, servicii 
de  agenţie de  import-export,  managementul 
interimar  al afacerii,  marketing,  servicii  de 
relaţii  media,  servicii de  comunicaţii 
corporative,  servicii  de  lobby  comercial,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi  servicii, 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),  consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal,  prezentarea produselor în mediile 
decomunicare, în scopuri de comercializare 
cuamănuntul, servicii de comparare a preţurilor, 
servicii  de  achiziţie  pentru terţi  (achiziţionarea 
de bunuri şi servicii pentrualte afaceri), relaţii 
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,  servicii  de 
comerţ  cu  amănuntul  pentru preparatele  
sanitare   şi   veterinare   şi   pentru    proviziile 
medicale, promovarea  vânzarilor  pentru  terţi,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
ţintă,  publicitate  prin   televiziune,  actualizarea
şi  menţinerea  datelor  în bazele  de date
computerizate,    actualizarea   şi   menţinerea
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───────

(540)

Maison DADOO

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.02

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru

oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(540)

BUENASADO STEAKHOUSE
La data de 11.01.2021, cu adresa nr.1000599,

solicitantul a declarat , in conformitate cu 23 alin.
1 din Legea 84/1998,republicata ca nu invoca un

drept exclusiv asupra denumirii BUENASADO

(531) Clasificare Viena: 03.04.04; 03.04.13;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

informaţiilor în registre, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale.

(210) M 2020 04005 (111)171819
(151) 16/06/2020
(732) ALEXANDRU LIVIU

GHEORGHIȚĂ, 
STR. VERZĂRIEINR. 8A, 
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., 
STR. CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,  
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV, 
ROMANIA

(210) M 2020 04042 (111)171826
(151) 17/06/2020
(732) ALEXANDRU SILLY, 

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

BD. MIRCEA VODA NR. 40, 
BL. M11, SC. 2, ET.5, AP. 53, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI,  
ROMANIA

29. Carne și produse din carne, carne preparată,
carne  procesată,  mâncăruri  preparate  din 
carne   (în  care  predomină  carnea),
mâncăruri   preparate   constând  în  principal
din  carne,  fripturi, mâncăruri  cu  legume
preparate,  mâncăruri  preparate  pe  bază  de
carne,   tocane   (alimente),   salate   preparate,
salate  de  legume, salate  aperitiv,  salate  de 
fructe,  legume  gătite, legume  preparate  la 
grătar, gustări pe bază de legume,  salate  de
legume gata-tăiate, mâncăruri  gătite constând
în principal din legume, supe.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant cu
servire  la  pachet,  servicii  de  restaurante 
pentru  furnizarea  de mâncăruri  rapide,  servire 
de  alimente  și  băuturi pentru  oaspeți  în 
restaurante,  servire  de  alimente  și  băuturi  în 
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───────

(210) M 2020 04073 (111)171939
(151) 17/06/2020
(732) SC DCNEWS RESEARCH &

(540)

ARGUMENT. Centrul
de Sondare pentru
Suportul Deciziilor

În conformitate cu art.23 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1003143/03.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Centrul

de Sondare pentru Suportul Deciziilor".

(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.

───────

(540)
AbiSSiiX

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

───────

(540)

Mesteri Locali

restaurante  și  baruri,  furnizare de alimente 
șibăuturi  în restaurante și  baruri,  servicii  de 
restaurant  și bar,  restaurante  (servirea 
mesei), restaurantespecializate în preparate la
grătar, restaurante  de  delicatese,   servicii de
catering, servicii  de catering mobil,  servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru firme, servicii de catering în exterior,
servicii  de  mâncare  la  pachet,  servicii  de  fast 
food la pachet,servicii de mâncăruri și băuturi la 
pachet.

DEVELOPMENT SRL, 
PIATAPRESEI LIBERE NR. 1, 
CORP D1,  ET. 6, CAMERA 54, 
SECTOR 1,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL, 
STR.GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 04087 (111)

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

171934
(151) 18/06/2020
(732) ALEXANDRU CIOCOIU, 

STR: NATIONALA NR. 1585, 
JUDEȚUL  NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI 
(COMUNAZĂNEȘTI), NEAMȚ, 
ROMANIA

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

(210) M 2020 04099 (111)171847
(151) 18/06/2020
(732) SC RED BERRY DIGITAL SRL-D,

ALEEA MARIUS EMANOIL 
BUTEICA NR. 23, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR. ȚEPEȘ  VODĂ,  NR.  130,  ET.  1, 
AP. C1, SECTOR 2,  BUCURESTI, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.12; 26.01.03; 26.01.16; 07.01.24;
14.07.01; 14.07.06

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

35. Furnizarea de informaţii privind oferte de
prestări servicii şi servicii de intermediere a
ofertelor de servicii diverse prin intermediul unui
site web, servicii privind managementul ofertelor
de servicii pentru proiectele de construcţii,
reparaţii şi întreţinere, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web.

42. Construirea unei platforme de internet pentru
transmisia de imagini, conţinut video şi mesaje
în domeniul intermedierii ofertelor de servicii de
construcţii, reparaţii şi întreţinere.

───────

(210) M 2020 04140 (111)171909
(151) 19/06/2020
(732) ADDICTED PROFESIONAL CARE

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

(540)

addict colostrum PRIMA
HRANĂ PENTRU PIELEA TA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

37. Oferirea de informaţii cu privire la servicii
de construcţii, reparaţii şi întreţinere, construcţii
de clădiri, reparaţii, servicii de instalaţii, servicii
de electricieni, servicii de cimentare, servicii
de tâmplărie, servicii de izolare, servicii de
curăţenie, servicii de construcţii, servicii de
fracţionare, servicii asigurate de electricieni,
servicii de evacuare a deşeurilor (servicii de
curăţenie), servicii de acoperire (zugrăveală),
servicii de construcţii civile, servicii de instalaţii
electrice, servicii de curăţenie domestică, servicii
de pictură decorativă (servicii de zugrăvit),
servicii de întreţinere pardoseli, servicii de cablaj
electric, servicii de construcţii hidraulice, servicii
de evacuare (curăţenie), servicii de curăţare
industrială, servicii de măturarea drumurilor,
servicii pentru repararea conductelor, servicii
de management în construcţii, servicii de
instalare de alarme, servicii de reparaţii pentru
boilere, servicii de instalare de ţevi, servicii
de construcţii de clădiri, aşezarea cărămizilor
(zidărie), acoperirea lucrărilor de zidărie de
carămidă,  tâmplărie  (reparaţii),  lăcătuşerie 
(reparaţii),  reparaţii  clădiri,  reparaţii de 
tapiţerie, reparaţii de lifturi, reparaţii de
ascensoare, reparaţii de faţade, reparaţii de
garduri, reparaţii de ferestre, reparaţii de
aspiratoare, reparaţii de plafoane, reparaţii de
frigidere, reparaţii de televizoare, reparaţii de
construcţii, reparaţii în construcţii, reparaţii de
clădiri, sudură pentru reparaţii.

S.R.L., 
ŞOSEAUA AFUMAŢI NR.764A, 
TARLA 72, PARCELA 330,LOT 2, 
CAMERA 5, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA PETRĂCHIOAIA, SAT 
PETRĂCHIOAIA, ILFOV, 
ROMANIA
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(540)

țesături de la bunica

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
29.01.14

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

24. Țesături.
───────

(210) M 2020 04185 (111)171854
(151) 22/06/2020
(732) MEHMET-SIDDIK YILDIRIM,

(540)

Emre Baklava
dulciuri de poveste

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină

și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată), baklava, halva.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 04242 (111)171913
(151) 23/06/2020
(732) RALUCA HAGIVRETA-ICHIM,

(540)

Societe Gourmet
Cooking Classes

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, restaurante,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04167 (111)171669
(151) 23/06/2020
(732) ETNOCULTURA SRL, 

STR. GEORGE COȘBUC NR. 70,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110329, ARGEȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: ocru (Pantone
4033C), maro închis (Pantone 7567C),
roșu (Pantone 2035C), negru (Pantone
Black6C)

ȘOS. DOBROEȘTI NR. 7, BL. 2,
SC. B, ET. 7, AP. 23, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

STR. C-TIN. RĂDULESCU MOTRU
NR. 6, BL. 35, SC. C, ET. 7, 
AP.128, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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(210) M 2020 04243 (111)171918
(151) 23/06/2020
(732) GEORGE-CATALIN VRAJITORU,

(540)

PetKit

(531) Clasificare Viena: 03.06.03; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01; 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).

───────

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

SAVORI ARDELENEŞTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(540)

DAIMARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

STR. BARAJULUI NR. 39,
COMUNA RADOVAN, 
JUDEŢULDOLJ, SAT FINTINELE, 
DOLJ,  ROMANIA

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

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

(210) M 2020 04268 (111)171824
(151) 30/06/2020
(732) AGROFEN PRODUCT SRL, 

SAT CORNESTI NR. 8, 
JUDEŢ CLUJ,  MIHAI VITEAZU, 
407407, CLUJ, ROMANIA

(210) M 2020 04285 (111)171771
(151) 24/06/2020
(732) DANIEL ENACHE, 

STR. DRAGOSLAVELE NR. 32,
JUDEŢCONSTANŢA, 
CONSTANŢA, ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

660

(540)

Law of attraction live

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20;
29.01.15

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

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

(540)

PESTMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse și 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.

───────

(210) M 2020 04334 (111)171670
(151) 25/06/2020
(732) NUTRIENTO CEREAL SRL,

(540)

nutriento YOUR DOSE
OF WHAT MATTERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
uleiuri și grăsimi comestibile, fructe, ciuperci și

(210) M 2020 04288 (111)171780
(151) 24/06/2020
(732) ANDREI-MARIUS MARCU, 

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

SPL. INDEPENDENȚEI NR. 202H,
BL. 2, SC. 2, ET. 3, AP. 19, 
SECTOR 6,  BUCUREȘTI, 
ROMANIA
TIBERIU URIAȘU, 
SPL.INDEPENDENȚEI NR. 202K, 
BL. B1, SC. A, AP. 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(210) M 2020 04325 (111)171856
(151) 25/06/2020
(732) CORECT 2000 SRL, 

STR. RUSANESTI NR. 5, 
SECTOR 3,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA

STRADA INTRE LACURI NR. 10,
ET. 1, AP. 13, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: RGB 134193163
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, arahide crocante.
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, iaurt
îngheţat, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, aperitive (tartine-produse de patiserie),
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 crocanți condimentați, biscuiți
crocanți din cereale, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți sărați
din orez, biscuiți umpluți cu brânză, clătite,
fulgi (din cereale), fulgi de cereale uscate, fulgi
de orez, fulgi pita, gustări rapide preparate
din musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate pe
bază de porumb, 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 carne,
pește sau legume, mâncăruri pregătite pe bază
de orez, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri preparate pe bază
de orez, terci de dovleac (hobakjuk), turte
din orez, turte din orez învelite în ciocolată,
găluște de orez, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
alimente pe bază de cacao, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, amestecuri de ciocolată
caldă, produse de cofetărie pe bază de arahide,
arome pe bază de ciocolată, batoane de nuga
învelite în ciocolată, bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers cu aromă de
fructe, biscuiți de graham, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți
sărați condimentați, ciocolată aerată, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,

32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, citronadă, amestecuri pentru
prepararea sorbeturilor, concentrate pentru
preparat băuturi de fructe, concentrate utilizate
în prepararea băuturilor răcoritoare, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru limonadă, preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, produse
pentru fabricarea de sifon, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, colectarea și
sistematizarea datelor de afaceri, actualizarea
informațiilor comerciale într-o bază de date
computerizată, analiza afacerilor comerciale,
analiza comercială a pieței, analiza
comportamentului companiei, analiza evaluării
privind managementul afacerilor, analiza
informațiilor de afaceri, analiza prețului de
cost, analiza profitului rezultat din activitate,
analiza sistemelor de management al afacerilor,

dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
pe  bază  de  ginseng,  dulciuri  înghețate  pe  băț, 
ingrediente pe bază de cacao pentru produse 
de  cofetărie, ingrediente  pentru  prepararea 
dulciurilor,  jeleuri de  fructe  (cofetărie), 
produse alimentare careconțin ciocolată (ca 
principal  ingredient), produse  de  cofetărie 
nemedicamentoase  pentru utilizare  în  timpul 
unei  diete  pe  bază  de  control al  caloriilor, 
produse de cofetărie nemedicinalecare conțin
ciocolată,  produse  de  cofetărie nemedicinale 
pe bază de făină, care conținciocolată, 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  nemedicinale  sub formă  de  jeleu, 
produse de cofetărie în formălichidă, produse 
de  cofetărie  înghețate,  produse de  cofetărie 
înghețate care conțin înghețată, produse de 
cofetărie  învelite  în  ciocolată,  rulouri cu 
scorțișoară  (produse  de  cofetărie),  specialități
de patiserie, spume de ciocolată, spume de
desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), tiramisu, vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre.
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43. Asigurarea de hrană și băuturi, restaurant.
───────

(540)

P

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.13.25

clase:
9. Software, softuri educative, software utilitar,
aplicații software, software mobil, software
bancar, software interactiv, software multimedia,
software integrat, software adaptabil, software
educațional, software științific, software pentru
gestiunea documentelor, software de asistență.

───────

analiza statisticilor de afaceri, analiza tendințelor
de afaceri, analiza tendințelor de marketing,
analize cost-beneficiu, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea   deșeurilor,   analiză   de    previziuni
economice  în  scopuri  comerciale,  analiză
economică  în  scopuri  de  afaceri,  analiză
strategică a activității economice, asistență,
consiliere  și  consultanță  privind  analiza
comercială, căutări privind informațiile despre
companie, efectuarea de studii interne privind
comunicările comerciale, estimări și evaluări
de afaceri în materie de aspecte comerciale,
evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor), furnizare de informații
comerciale prin rețele informatice globale,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, analiză de afaceri, cercetare
și servicii de informare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate,  marketing  și  promovare,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
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 produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șerbeturi, 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.

(210) M 2020 04357 (111)171671
(151) 25/06/2020
(732) SC RINGHEL TEAM SRL, 

STR. MUREŞANA NR. 8, BL. 58 A, 
SC. 1, AP. 15, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  031843, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

ZIUA MECANICILOR AUTO
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrate la
OSIM cu nr. 1001639/20.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "ZIUA MECANICILOR AUTO".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.01.30; 15.07.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalații şi
reparaţii, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04386 (111)171724
(151) 29/06/2020
(732) S.C. FLIP TECHNOLOGIES S.R.L.,

(540)

flip

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.24; 26.05.01

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, cu
excepția acelor servicii de publicitate, de
management al afacerilor comerciale, de lucrări
de birou care vizează domeniul financiar,
monetar și bancar, domeniul asigurărilor
și domeniul imobiliar, inclusiv cu excepția
următoarelor servicii: marketing financiar, audit
financiar, administrare de registre financiare,
servicii de contabilitate și audit, servicii
de publicitate privind serviciile financiare,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, întocmire și analiză de
situații financiare pentru afaceri, prezentare de
produse financiare în mijloace de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare de
servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare de interese comerciale și
de afaceri ale analiștilor financiari de către

(210) M 2020 04363 (111)171869
(151) 26/06/2020
(732) SC AD AUTO TOTAL SRL, 

STR. TINCANI NR. 8, BL. Z18, 
SC.  A, ET. 10, AP. 66, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 549, 
CAMERA 3, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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o asociație pentru membrii acesteia, servicii
administrative cu privire la asigurări, prelucrarea
administrativă a solicitărilor de despăgubire
acoperite de asigurări, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii
administrative referitoare la trimiteri către agenți
de asigurări, servicii administrative în legătură
cu asigurările de locuințe, accidente și de
incendii, promovare de servicii de asigurare,
în numele unor terți, administrare a afacerilor
pentru agențiile și brokeri de asigurări, pe
bază de externalizare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurări, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii de publicitate imobiliară, marketing
imobiliar, gestionarea vânzărilor în domeniul
imobiliar, publicitate pentru bunuri imobiliare,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de management de vânzări în domeniul
imobiliar, servicii de analiză de marketing
în domeniul imobiliar, publicitate în domeniul
imobiliar rezidențial, publicitate pentru imobile
comerciale, organizare și coordonare de licitații
imobiliare, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04388 (111)171725
(151) 29/06/2020
(732) DULCICA-CLAUDIA FLOREA,

(540)

FÂNTÂNA CRAIULUI
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04410 (111)171810
(151) 29/06/2020
(732) BLUE IRIS DEVELOPING

(540)

Ubitec

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, 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

STR. DR. MIHAIL MĂRCUȘ NR.21, 
JUD. ARAD, ARAD, ROMANIA

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

SRL, 
STR. LITORALULUI NR.1, 
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2020 04445 (111)171868
(151) 30/06/2020
(732) SC ARENA CONCEPT VISION

(540)

iShield

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, 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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(540)

CAMINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.25; 29.01.13

clase:
30. Cafea, cafea solubilă, cafea instant,
cafea măcinată, cafea liofilizată, cafea boabe,
amestecuri de cafea, înlocuitori de cafea, cafea
artificială, cafea verde, esenţă de cafea, cafea
gata preparată, extracte de cafea, băuturi pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea gata
preparată, cacao, pudră de cacao, pudră de

SRL, 
CALEA MOȘILOR NR. 129,
CORP C2, PARTER, CAM. 2, AP. 1,
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

(210) M 2020 04467 (111)171857
(151) 01/07/2020
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., 

CALEA SEVER BOCU NR. 31, 
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA, 
TIMIȘ,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL. 14A,  SC. 4, ET. 2, AP. 127, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI , ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cacao instant, băuturi pe bază de cacao, cacao
pentru prepararea băuturilor, băuturi din cacao
gata preparate, băuturi sub formă de pudră care
conţin cacao, ceai, ceai instant, flori sau frunze
utilizate ca înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medical, amestecuri de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, amestecuri
de pulberi de ceai, extracte de ceai, esenţe
de ceai, ceai din fructe, nu pentru uz medical,
preparate pentru prepararea de băuturi (pe bază
de ceai), orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată)., paine

───────

(540)

DJ SOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(540)

Sinfonia Gustului

(531) Clasificare Viena: 24.17.10; 26.11.05;
26.04.18; 27.05.01

(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 și alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2020 04473 (111)171799
(151) 30/06/2020
(732) SERGIU OCTAVIAN PATT, 

STR. PETRU MAIOR NR. 30B, 
SC. 2, AP.14, JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN,REȘIȚA, 
ROMANIA

(210) M 2020 04474 (111)171903
(151) 30/06/2020
(732) ELENA IULIANA MÜNCH, 

STR. ECATERINA TEODOROIU 
NR. 1, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, 
GAESTI,  DAMBOVIȚA, ROMANIA
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(540)

N-ai scaun? Ia
CoprActiv. Natural, activ

La data de 18.01.2021, cu adresa nr.1001435,
solicitantul a declarat , in conformitate cu 23 alin.
1 din Legea 84/1998, republicata ca nu invoca

un drept exclusiv asupra denumirii Natural, activ

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

5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

La data de 18.01.2021, cu adresa nr.1001436
solicitantul a declarat , in conformitate cu 23 alin.
1 din Legea 84/1998,republicata ca nu invoca un
drept exclusiv asupra denumirii Natural, laxativ

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

5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04536 (111)171747
(151) 02/07/2020
(732) CLAUDIU-RARES TIMIS,

(540)

Transylvania Log Cabins
- Out of This World!

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

(210) M 2020 04493 (111)171749
(151) 01/07/2020
(732) ANA ŢALEA, 

STR. INDEPENDENTEI NR. 81, 
BL. D3,  SC. C, ET. 4, AP. 40, 
JUDEŢULCONSTANŢA, 
MEDGIDIA,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, 
STR.  ROMANCIERILOR NR. 5, 
BL. C14, SC.  B, AP. 41, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,  061791

(210) M 2020 04494 (111)171750
(151) 01/07/2020
(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

N-ai scaun? Ia CoprActiv.
Natural, laxativ

PESTEANA NR. 68, 
JUD.HUNEDOARA, 
HUNEDOARA,  ROMANIA
SINEVICI GABRIELA TIMIS,
PESTEANA NR. 68, 
JUD.HUNEDOARA, 
HUNEDOARA,ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

668

43. Servicii oferite de case de vacanță (cazare
temporară), furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, cazare temporară,
închiriere de camere ca locuință temporară,
închiriere temporară de camere, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, asigurare de
cazare temporară pentru lucru, furnizare de
centre comunitare pentru adunări și întâlniri
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni, servicii
de baruri cu narghilea, organizare de recepții
pentru nunți (spații), baruri, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2020 04538 (111)171743
(151) 02/07/2020
(732) GRUP STING TRANSILVANIA

(540)

grupsting TRASILVANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
01.15.05

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,

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

───────

(210) M 2020 04552 (111)171817
(151) 02/07/2020
(732) UNIUNEA SALVATI ROMANIA,

(540)

Votează unde contează!

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

9. Programe informatice, descărcabile
conţinând materiale de propagandă politică şi de

SRL, 
STR. PRINCIPALA NR.175,
JUD. BISTRITA-NASAUD, 
SIEU-MAGHERUS, 427295, 
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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 descafandru, 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.

BD. AVIATORILOR NR. 9, 
SECTOR1, BUCURESTI, 
011852, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
285C), roşu (Pantone 192C), alb
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instruire, inclusiv suportul de înregistrare sau de
difuzare a lor.
16. Produse de imprimerie şi tipografie cu
caracter de propagandă şi de instruire politică,
afişe, broşuri, pliante, reviste, publicaţii (ziare
şi reviste cu caracter de periodice), articole de
birou.
35. Servicii de informare a publicului, de difuzare
de declaraţii sau anunţuri cu caracter de
propagandă (servicii de publicitate).
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale,
precum şi servicii cu caracter financiar
sau economic efectuate în vederea realizării
propagandei electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin mass-
media.
45. Servicii privind desfăşurarea de activităţi
politice, organizarea de evenimente politice

───────

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.15.21;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
prestate de persoane sau organizaţii
în special cu scopul de a ajuta în ceea ce
priveşte funcţionarea sau managementul unei
întreprinderi comerciale, sau de a ajuta la
managementul afacerilor sau la îndeplinirea
funcţiilor comerciale ale unei întreprinderi
industriale sau comerciale, 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, 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
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane, publicitate
în legătură cu alte servicii, precum cele privind
împrumuturile bancare sau publicitatea prin
radio.
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, servicii
furnizate de persoane, în legătură cu aspectele
teoretice şi practice ale domeniilor complexe
de activităţi, servicii de laboratoare ştiinţifice,
inginerie, programarea computerelor, servicii
de arhitectură sau design interior, servicii
ale inginerilor şi oamenilor de ştiinţă care
efectuează evaluări, estimări, cercetări şi
rapoarte în domeniile ştiinţifice şi tehnologice,
inclusiv consultanţă tehnologică, servicii de
calculator şi tehnologie pentru securizarea
datelor informatice şi a informaţiilor personale

(210) M 2020 04592 (111)171775
(151) 03/07/2020
(732) LUMINITA IONEL, 

STR. IOAN SOCEC NR. 83A, 
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, 
OP 1, CP 298, JUD.BRAŞOV, 
BRAŞOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

exceley, Partners in vision
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şi financiare, precum şi pentru detectarea
accesului neautorizat la date şi informaţii,
spre exemplu, servicii de protecție anti-virus
pentru computer, servicii de criptare a datelor,
monitorizarea electronică a informațiilor de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate prin internet, servicii de cercetare
ştiinţifică pentru scopuri medicale, servicii de
planificare arhitecturală şi urbană, servicii de
proiectare, de exemplu, proiectare industrială,
proiectare de software și sisteme de computer,
design interior, design de ambalaje, design de
arte grafice.

───────

(540)

PETRA pavaje
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1002521/28.01.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "pavaje".

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.12

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații, extracție minieră, foraje
pentru extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04648 (111)171849
(151) 06/07/2020
(732) ASOCIATIA CRESCATORILOR

(540)

CUPA TRANSILVANIEI
ROMÂNIA

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1002625/29.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: CUPA TRANSILVANIEI ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 03.07.03;
03.07.11; 03.05.01; 26.01.15; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, organizare de conferinte,

(210) M 2020 04606 (111)171851
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, 

BD. HOREA NR. 2, 
JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA, 
5100136, ALBA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri (HEX=#666666);
burgundi (HEX=#b70000)

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.

DE PASARI SI ANIMALE
MICI IN RASA PURA TARA
FAGARASULUI, 
STR. GEORGECOŞBUC NR. 31, 
JUD. BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, 
STR. POLONĂNR. 115, BL. 15, 
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497
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expoziţii şi concursuri, organizare de expoziţii
de animale şi dresură de animale, de porumbei,
păsări şi animale mici de rasă (divertisment).

───────

(210) M 2020 04698 (111)171861
(151) 09/07/2020
(732) SEPULVEDA CUBE SRL,

(540)

South East CUSTOMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04

clase:
6. Acoperiri metalice, acoperișuri metalice,
ancore din metal, arcade din metal, arhitrave
din metal, armături metalice, armături metalice
pentru construcții, mulaje metalice, baghete
decorative din metal, baghete metalice pentru
muchii, balustrade din metal, balustrade din
metal pentru clădiri, balustrade din metal pentru
scări, balustrade metalice pentru balcoane,
balustrade metalice pentru garduri, balustrade
metalice pentru poduri, bare de armare din
metal, bare de fontă nodulară, benzi metalice
pentru plinte, blocuri metalice pentru construcție,
bride metalice (coliere), buiandrugi de metal,
cadre din metal pentru cămine de vizitare, cadre
metalice (construcții), cadre spațiale metalice,
cadre modulare prefabricate din oțel, canale
de aer din metal pentru clădiri, canale de
aerisire din metal, capace metalice pentru
guri de vizitare, căptușeli metalice (construcții),
carosabile din metal, componente metalice
pentru acoperiș, componente metalice fabricate
pentru fundații de clădiri, componente din metal

pentru construirea fațadelor, conducte metalice
de evacuare a apelor pluviale, console metalice
(construcții), căptușiri din metal, construcții cu
structuri metalice, cornișe metalice, ornamente
de cornișe metalice, dale metalice, dale metalice
pentru pavaje, dreptare metalice, elemente de
fațadă din metal, elemente metalice pentru
fațade de clădiri, elemente metalice pentru
tavane, elemente prefabricate din metal pentru
construcții, extrudări metalice, fațade din metal,
fațade din metal pentru pereți, feronerie
din metal pentru construcții, feronerie pentru
construcții, flanșe de ancorare din metal, foi
de oțel pentru construcții, foi metalice pentru
acoperișuri, forme metalice de turnare pentru
beton, grilaje din metal pentru pavaje, grilaje
din metal pentru tavane false, grile din metal,
grinzi de construcții (metalice), grinzi subțiri din
metal, guseuri din metal, jgheaburi metalice,
lambriuri din metal, lamele de placare din
metal, lăzi metalice, ce pentru construcții,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
materiale metalice refractare pentru construcții,
matrițe din metal pentru turnarea produselor
din ciment, metale de placare, mulaje din
metal pentru construcții, panouri acustice, din
metal, panouri acustice din metal pentru tavane,
panouri antistropi (metalice), panouri de metal,
panouri de tavan, din metal, panouri (rame
metalice) folosite în construcții, panouri din
metal pentru pereți laterali, panouri din metal
pentru placarea acoperișurilor, panouri din metal
pentru tavane, panouri frontale metalice, panouri
metalice de pardoseli, panouri metalice de
perete, panouri metalice de placare, panouri
metalice despărțitoare pentru cameră (altele
decât mobilierul), panouri metalice izolante
pentru construcții, panouri metalice pentru
acoperișuri, panouri metalice pentru garduri,
panouri metalice pentru placarea clădirilor,
panouri metalice pentru plafon, panouri metalice
pentru timpan (arhitectură), panouri modulare
din metal pentru pereți, paravane metalice
mobile (structuri), pardoseli confecționate din
aliaje metalice, pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pavaje confecționate din metal, pavaje
metalice, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pereți despărțitori din metal, pereți
despărțitori metalici (care nu fac parte din
mobilier), pereți din metal pentru cabine,
pereți metalici blindați, pereți metalici pentru
construcții, pereți mobili confecționați din metal,
piese de conectare din metal pentru jgheaburi,
piese turnate din metal pentru construcții, piloni
din metal, placaje metalice pentru pereți, placări
cu metal pentru protecție împotriva intemperiilor,
plăci din metal, plăci de tavane din metal,

FUNDĂTURA TRIFOIULUI 
NR. 88BIS, JUDEŢUL BUZĂU, 
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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plăci metalice de acoperire, plăci metalice de
ancorare, plafoane metalice, planșee metalice,
planșee pentru barje (metalice), plinte metalice,
plase din metale comune, plăci metalice de
construcție, plăci metalice de căptușit pereții
pentru construcții, plăci metalice de drenaj,
plăci metalice pentru acoperirea pereților,
plăci metalice pentru construcții, plăci murale
metalice, porticuri din metal, profile metalice
(semifabricate), șarpante de acoperiș din metal,
șarpante metalice, scânduri din metal pentru
podea, scări din metal, secțiuni de pardoseală
confecționate din metal, secțiuni profile metalice,
stâlpi de delimitare din metal, stâlpi de metal
(părti de construcție), șarpante metalice pentru
construcții, șine confecționate din metal, șine
de ancorare din metal, șine glisante din metal,
streșini din metal, structuri metalice, structuri
modulare metalice, structuri modulare mobile
pentru construcții (metal), structuri reticulare
metalice, suporturi din aluminiu pentru panouri,
suporturi din metal pentru zidării, suporturi
metalice pentru plafoane, tavane suspendate
metalice, țigle metalice, versante metalice pentru
acoperiș.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperiri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acoperișuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ancore din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu arcade din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu arhitrave din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu armături metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu armături metalice pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mulaje
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baghete decorative din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baghete metalice pentru muchii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu balustrade
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu balustrade din metal pentru clădiri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balustrade din metal pentru scări, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu balustrade
metalice pentru balcoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu balustrade metalice
pentru garduri, servicii de vânzare cu amănuntul
în    legătură  cu   balustrade   metalice    pentru
poduri, servicii de vânzare cu  amănuntul în
legătură cu barede armare din metal, servicii
de vânzare cu  amănuntul în  legătură  cu bare 
de  fontă  nodulară, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură cu  benzi  metalice 
pentru plinte, servicii de vânzare  cu  amănuntul

în  legătură  cu  blocuri metalice  pentru 
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură cu bride metalice (coliere), servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
buiandrugi  de  metal,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  cadre din  metal 
pentru  cămine  de  vizitare,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu cadre 
metalice  (construcții),  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  cadre  spațiale
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cadre modulare prefabricate
din oțel, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu canale de aer din metal pentru
clădiri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu canale de aerisire din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu capace metalice pentru guri de vizitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căptușeli metalice (construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carosabile
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu componente metalice fabricate
pentru fundații de clădiri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu componente din
metal pentru construirea fațadelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conducte
metalice de evacuare a apelor pluviale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu console
metalice (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căptușiri din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu construcții cu structuri metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cornișe
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ornamente de cornișe metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dale metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în  legătură  cu  dale metalice  pentru   pavaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
 cu  dreptare  metalice,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  elemente  de  fațadă
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu elemente metalice pentru fațade
de clădiri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente metalice pentru tavane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu elemente prefabricate din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu extrudări metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fațade
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fațade din metal pentru pereți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu feronerie
din metal pentru construcții, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu feronerie pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  flanșe  de  ancorare  din  metal, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  în  legătură 
cu foi de oțel pentruconstrucții, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul în  legătură  cu  foi 
metalice  pentru  acoperișuri,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu forme 
metalice  de  turnare  pentru  beton,  servicii de 
vânzare cu amănuntul în legătură cu grilajedin
metal  pentru  pavaje,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul în legătură cu grilaje din metal pentru
tavane false, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu grile din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu grinzi de construcții
(metalice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu grinzi subțiri din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu guseuri
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jgheaburi metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lambriuri
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lamele de placare din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lăzi
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții (metalice)
sub formă de foi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de întărire din
metal pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte murală
din metal pentru clădiri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte
murală din metal pentru construirea pereților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
învelitori metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
metalice de pavaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale metalice
pentru acoperișuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale metalice
pentru construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale metalice
pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale metalice
pentru edificare și construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale metalice
refractare pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu matrițe din metal
pentru turnarea produselor  din ciment,  servicii
devânzare cu amănuntul în legătură cu metale
deplacare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură  cu  mulaje  din  metal  pentru 
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul 
în  legătură   cu panouri  acustice, din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu panouriacustice din metal pentru tavane, 
servicii de vânzare  cu  amănuntul  în  legătură

cu  panouri   antistropi (metalice), servicii  de
vânzare cuamănuntul în legătură cu panouri
de metal, servicii  de vânzare cu amănuntul 
în legătură  cu panouri  de tavan, din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu  panouri (rame  metalice)  folosite  în 
construcții,  servicii  de vânzare cu  amănuntul
în  legătură  cu  panouri din  metal  pentru 
pereți  laterali,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  panouri din  metal 
pentru  placarea  acoperișurilor,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  panouri
din metal pentru tavane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu panouri frontale
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri metalice de pardoseli,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
panouri metalice de perete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu panouri metalice
de placare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri metalice despărțitoare
pentru cameră (altele decât mobilierul), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri
metalice izolante pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu panouri metalice
pentru garduri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri metalice pentru placarea
clădirilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri metalice pentru plafon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri metalice pentru timpan (arhitectură),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri modulare din metal pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
paravane metalice mobile (structuri), servicii de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
pardoseli confecționate  din  aliaje  metalice, 
servicii  de vânzare cu amănuntul în legătură 
cu pardoseli din metal,  servicii  de vânzare 
cu  amănuntul în  legătură  cu  pardoseli 
metalice,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
în  legătură  cu  pavaje confecționate  din 
metal,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul  în 
legătură  cu  pavaje  metalice, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
căptușeli  metalice  pentru  pereți  (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pereți despărțitori din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pereți despărțitori
metalici (care nu fac parte din mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pereți
din metal pentru cabine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pereți metalici
blindați, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pereți metalici pentru construcții,
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din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șine de ancorare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șine glisante din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu streșini din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu structuri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri modulare
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri reticulare
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi din aluminiu pentru panouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi din metal pentru zidării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
metalice pentru plafoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tavane suspendate
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu țigle metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu versante metalice
pentru acoperiș, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu acoperiri metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu acoperișuri
metalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ancore din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu arcade din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arhitrave din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu armături metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu armături
metalice pentru construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mulaje metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baghete
decorative din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu baghete metalice pentru
muchii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu balustrade din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu balustrade din metal
pentru clădiri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu balustrade din metal pentru scări,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
balustrade metalice pentru balcoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu balustrade
metalice pentru garduri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu balustrade metalice pentru
poduri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bare de armare din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bare de fontă nodulară,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
benzi metalice pentru plinte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu blocuri metalice pentru
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bride metalice (coliere), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu buiandrugi
de metal, servicii de vânzare cu ridicata în

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pereți mobili confecționați din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
de conectare din metal pentru jgheaburi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
turnate din metal pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piloni
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu placaje metalice pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu placări cu metal pentru protecție împotriva
intemperiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăci din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plăci de tavane
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăci metalice de acoperire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
metalice de ancorare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plafoane metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu planșee metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu planșee pentru barje
(metalice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plinte metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plase din metale
comune, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăci metalice de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
metalice de căptușit pereții pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
plăci metalice de drenaj, servicii de vânzare cu
amănuntul  în  legătură cu  plăci  metalice pentru 
acoperirea  pereților,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu plăcimetalice pentru 
construcții,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul  în 
legătură  cu  plăci  murale  metalice, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu porticuri 
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu profile metalice(semifabricate),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șarpante de acoperiș din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șarpante
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scânduri din metal pentru podea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scări din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu secțiuni de pardoseală
confecționate din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu secțiuni profile
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stâlpi de delimitare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
stâlpi de metal (părți de construcție), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șarpante
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șine confecționate
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legătură cu cadre din metal pentru cămine
de vizitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cadre metalice (construcții), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cadre
spațiale metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cadre modulare prefabricate din
oțel, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu canale de aer din metal pentru clădiri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu canale
de aerisire din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu capace metalice pentru
guri de vizitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căptușeli metalice (construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carosabile din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu componente metalice
pentru acoperiș, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu componente metalice fabricate
pentru fundații de clădiri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu componente din metal
pentru construirea fațadelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu console metalice
(construcții), servicii de vânzarecu ridicata în
legătură cu căptușiri din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu construcții
cu structuri metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cornișe metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ornamente
de cornișe metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dale metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dale
metalice pentru pavaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dreptare metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
elemente de fațadă din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu elemente metalice
pentru fațade de clădiri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu elemente metalice
pentru tavane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu elemente prefabricate din metal
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu extrudări metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fațade din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fațade din metal pentru pereți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu feronerie
din metal pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu feronerie pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu flanșe de ancorare din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu foi de oțel
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu foi metalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
forme metalice de turnare pentru beton, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu grilaje
din metal pentru pavaje, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu grilaje din metal pentru
tavane false, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu grile din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu grinzi de construcții
(metalice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu grinzi subțiri din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu guseuri din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jgheaburi metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lambriuri din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lamele de
placare din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lăzi metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de construcții
(metalice) sub formă de foi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de întărire
din metal pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte murală
din metal pentru clădiri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte murală
din metal pentru construirea pereților, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu învelitori
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale metalice de
pavaj, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale metalice pentru acoperișuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
metalice pentru construcție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale metalice
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale metalice pentru edificare
și construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale metalice refractare pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu matrițe din metal pentru turnarea
produselor din ciment, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu metale de placare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mulaje
din metal pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu panouri acustice, din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu panouri acustice din metal pentru tavane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri antistropi (metalice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu panouri de metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri de tavan, din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu panouri (rame metalice)
folosite în construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri din metal pentru
pereți laterali, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu panouri din metal pentru placarea
acoperișurilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu panouri din metal pentru tavane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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panouri frontale metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu panouri metalice
de pardoseli, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu panouri metalice de perete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu panouri metalice de placare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
metalice despărțitoare pentru cameră (altele
decât mobilierul), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu panouri metalice izolante pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu panouri metalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri metalice pentru garduri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
metalice pentru placarea clădirilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
metalice pentru plafon, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri metalice pentru
timpan (arhitectură), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri modulare din
metal pentru pereți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu paravane metalice mobile
(structuri), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pardoseli confecționate din aliaje
metalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pardoseli din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pardoseli
metalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pavaje confecționate din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pavaje metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pereți despărțitori din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pereți despărțitori metalici (care nu fac parte
din mobilier), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pereți din metal pentru cabine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pereți metalici blindați, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pereți metalici pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pereți mobili confecționați din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piese de conectare din metal pentru jgheaburi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piese turnate din metal pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu piloni din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu placaje metalice pentru pereți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu placări cu
metal pentru protecție împotriva intemperiilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plăci din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu plăci de tavane din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu plăci

metalice de acoperire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plăci metalice de ancorare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plafoane metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu planșee metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu planșee pentru
barje (metalice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu plinte metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plase din metale comune,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu plăci
metalice de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plăci metalice de drenaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu plăci
metalice  pentru  acoperirea  pereților,  servicii 
de  vânzare cu  ridicata  în  legătură  cu  plăci 
metalice  pentru construcții,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu  plăci 
murale  metalice,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  porticuri  din metal, 
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură cu 
profile  metalice  (semifabricate),  servicii  de
vânzare cu ridicata în legătură cu șarpante
de acoperiș din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șarpante metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scânduri
din metal pentru podea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu scări din metal, servicii de
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  secțiuni  de
pardoseală confecționate din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu secțiuni
profile metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu stâlpi de delimitare din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
stâlpi de metal (părți de construcție), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șarpante
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șine confecționate
din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șine de ancorare din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șine glisante
din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu streșini din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu structuri metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
structuri modulare metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu structuri modulare
mobile pentru construcții (metal), servicii de
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  structuri 
reticulare  metalice,  servicii  de  vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  suporturi  din  aluminiu
pentru panouri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suporturi din metal pentru zidării,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suporturi metalice pentru plafoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tavane
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suspendate metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu țigle metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu versante
metalice pentru acoperiș, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu acoperiri
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu acoperișuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ancore din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu arcade
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu arhitrave din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu armături metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu armături
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mulaje
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu baghete decorative din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu baghete metalice pentru 
muchii,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  balustrade  din  metal,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu balustrade din metal pentru clădiri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu balustrade din metal pentru
scări, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu balustrade metalice pentru
balcoane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu balustrade metalice
pentru garduri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu balustrade metalice
pentru poduri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bare de armare din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu bare de fontă nodulară,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu benzi metalice pentru plinte, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu blocuri metalice pentru construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bride metalice (coliere), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu buiandrugi
de metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cadre din metal pentru 
cămine  de  vizitare, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu cadre 
metalice  (construcții), servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în legătură  cu  cadre 
spațiale  metalice,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu cadre 
modulare  prefabricate  din  oțel,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
canale de aer din metal pentru clădiri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu canale de aerisire din metal, servicii de

vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu capace metalice pentru guri de vizitare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu căptușeli metalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu carosabile din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
componente metalice pentru acoperiș, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu  componente  metalice fabricate  pentru 
fundații  de  clădiri,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
componente  din  metal  pentru  construirea
fațadelor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu console
metalice (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu căptușiri
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu construcții cu structuri
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cornișe metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ornamente de cornișe metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dale metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dale metalice pentru
pavaje, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  dreptare  metalice, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură cu  elemente  de  fațadă  din 
metal, serviciide vânzare cu amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  elemente  metalice 
pentru  fațade  de clădiri,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  prin catalog  în  legătură  cu 
elemente  metalice  pentru tavane,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul princatalog în legătură 
cu  elemente  prefabricate  din metal  pentru 
construcții,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
prin catalog în legătură cu extrudări metalice, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin catalog 
în  legătură  cu  fațade  din  metal,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu fațade din metal pentru pereți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
feronerie din metal pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
feronerie pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu flanșe
de ancorare din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu foi
de oțel pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu foi
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu forme
metalice de turnare pentru beton, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu grilaje din metal pentru pavaje, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
grilaje din metal pentru tavane false, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
grile din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu grinzi de construcții
(metalice), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu grinzi subțiri din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu guseuri din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu jgheaburi metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lambriuri
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lamele de placare din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lăzi metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu materiale de construcții (metalice) sub formă
de foi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu materiale de întărire din
metal pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
îmbrăcăminte murală din metal pentru clădiri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu îmbrăcăminte murală din metal
pentru construirea pereților, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu învelitori
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură  cu 
materiale  metalice de  pavaj,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul prin catalog în  legătură 
cu  materiale  metalice  pentru acoperișuri, 
servicii de vânzare cu amănuntulprin catalog
în  legătură  cu  materiale  metalice pentru 
construcție,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu  materiale metalice 
pentru  construcții,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
metalice pentru edificare și construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
materiale metalice refractare pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu matrițe din metal pentru turnarea
produselor din ciment, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu metale de
placare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mulaje din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  panouri  acustice,  din 
metal,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul  prin 
catalog  în  legătură cu  panouri  acustice  din 
metal  pentru  tavane, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în legătură  cu  panouri 
antistropi  (metalice),  servicii   de   vânzare   cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu  panouri

de  metal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri  de  tavan,
din metal, servicii de vânzare cuamănuntul prin
catalog în legătură cu panouri (rame metalice)
folosite  în  construcții,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cupanouri din
metal  pentru  pereți  laterali,  servicii  de  vânzare 
cu amănuntul prin catalog în legătură cupanouri 
din metal pentru placarea acoperișurilor, servicii 
de  vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog în 
legătură  cu  panouri  din  metal  pentru  tavane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu panouri frontale metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
panouri  metalice  de  pardoseli,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri metalice de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri metalice de placare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri metalice despărțitoare pentru cameră
(altele decât mobilierul), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu panouri
metalice izolante pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
panouri metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri metalice pentru garduri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri metalice pentru placarea clădirilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri metalice pentru plafon,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri metalice pentru timpan
(arhitectură), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri modulare
din metal pentru pereți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu paravane
metalice mobile (structuri), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pardoseli
confecționate din aliaje metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pardoseli din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pardoseli
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu pavaje confecționate din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu pavaje metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu căptușeli metalice pentru pereți (construcții),
servicii  de vânzare  cu amănuntul  prin catalog
în  legătură   cu  pereți  despărțitori  din  metal,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin  
catalog în legătură cu pereți despărțitori metalici
(care  nu  fac  parte  din  mobilier),  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pereți  din metal pentru cabine, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pereți metalici blindați, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pereți
metalici pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pereți
mobili confecționați din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu piese de
conectare din metal pentru jgheaburi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură 
cu piese turnate din metal pentru  construcții, 
servicii de vânzare cu amănuntul princatalog în 
legătură cu piloni din metal, servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
placaje  metalice  pentru  pereți,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu placări cu metal pentru protecție împotriva
intemperiilor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plăci din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu plăci de tavane din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
plăci metalice de acoperire, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu plăci
metalice de ancorare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu plafoane
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu planșee metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu planșee pentru barje (metalice), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
plinte metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plase din metale
comune, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  plăci  metalice  de 
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul 
prin  catalog  în  legătură  cu  plăci metalice  de 
căptușit  pereții  pentru  construcții, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în legătură 
cu plăci metalice de drenaj, servicii devânzare
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
plăci  metalice  pentru  acoperirea  pereților,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu plăci metalice pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu plăci murale metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu porticuri din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu profile
metalice (semifabricate), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu șarpante
de acoperiș din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu șarpante
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog  în  legătură  cu  scânduri  din  metal 
pentru  podea,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu scări 
din metal, servicii   de vânzare  cu  amănuntul

prin  catalog  în  legătură  cu  secțiuni  de
pardoseală confecționate din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu secțiuni profile metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu stâlpi
de delimitare din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu stâlpi
de metal (părti de construcție), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
șarpante metalice pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șine confecționate din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șine de ancorare din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șine glisante din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu streșini
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu structuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu structuri modulare metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu  structuri  modulare  mobile  pentru 
construcții (metal),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu 
structuri  reticulare  metalice,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  suporturi  din  aluminiu pentru 
panouri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  suporturi  din metal 
pentru zidării, servicii de vânzare cu amănuntul 
prin catalog în legătură cu suporturi metalice 
pentru  plafoane,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tavane
suspendate metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu țigle
metalice,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
prin catalog  în  legătură  cu  versante  metalice 
pentru acoperiș,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  acoperiri 
metalice,  servicii de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură cu  acoperișuri  metalice, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  ancore  din metal,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul  online în legătură cu 
arcade  din  metal,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  arhitrave  din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu armături metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu armături
metalice pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mulaje metalice,
 servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în
legătură  cu  baghete  decorative  din  metal, 
servicii de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură cu baghete metalice pentru muchii, 
servicii    de   vânzare   cu   amănuntul   online
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în legătură cu balustrade din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
balustrade din metal pentru clădiri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
balustrade din metal pentru scări, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
balustrade metalice pentru balcoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
balustrade metalice pentru garduri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
balustrade metalice pentru poduri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bare de armare din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bare de
fontă nodulară, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi metalice pentru
plinte, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu blocuri metalice pentru construcție, 
servicii  de vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu  bride  metalice  (coliere), servicii 
de vânzare cu amănuntul online în  legătură cu 
buiandrugi  de  metal,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu cadre din 
metal  pentru  cămine  de  vizitare, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
cadre  metalice  (construcții),  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
cadre spațiale metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cadre modulare
prefabricate din oțel, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu canale de aer
din metal pentru clădiri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu canale
de aerisire din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu capace metalice
pentru guri de vizitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căptușeli
metalice (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carosabile din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu componente metalice
fabricate  pentru  fundații  de  clădiri,  servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu componente din metal pentru construirea
fațadelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  console 
metalice  (construcții),  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  căptușiri 
din  metal,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  construcții cu  structuri 
metalice,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  cornișe  metalice,  servicii 
de     vânzare      cu     amănuntul     online    în

legătură cu ornamente de cornișe metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dale metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dale metalice
pentru pavaje, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dreptare metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
elemente de fațadă din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu elemente
metalice pentru fațade de clădiri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
elemente metalice pentru tavane, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
elemente  prefabricate  din  metal  pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu extrudări metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fațade din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fațade din
metal pentru pereți, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu feronerie din
metal pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu feronerie pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu flanșe de ancorare din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu foi de oțel pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu foi metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
forme metalice de turnare pentru beton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
grilaje  din  metal  pentru  pavaje,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
grilaje din metal pentru tavane false, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
grile din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu grinzi de construcții
(metalice), servicii de vânzare cu amănuntul 
online în legăturăcu grinzi subțiri din metal, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură  cu  guseuri din  metal,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
jgheaburi  metalice,  servicii de  vânzare  cu
amănuntul  online  în  legătură cu  lambriuri 
din  metal,  servicii  de  vânzare cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  lamele de  placare  din 
metal,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  lăzi  metalice,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
materiale de construcții (metalice) sub formă 
de foi, servicii de vânzare cu amănuntul online 
în legătură cu materiale deîntărire din metal 
pentru  construcții,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu
îmbrăcăminte murală din metal pentru clădiri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu îmbrăcăminte murală din metal
pentru construirea pereților, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu învelitori
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
metalice de pavaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
metalice pentru construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
metalice     pentru     edificare   și   construcții,
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  materiale metalice  refractare 
pentru  construcții,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cumatrițe din 
metal pentru turnarea produselordin ciment, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură  cu  metale  de  placare,  servicii de 
vânzare cu amănuntul online în legăturăcu 
mulaje din metal pentru construcții, serviciide 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
panouri acustice, din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
acustice din metal pentru tavane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri antistropi (metalice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
de metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri de tavan, din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu panouri (rame metalice) folosite
în construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri din metal pentru
pereți laterali, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri din metal pentru
placarea acoperișurilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu panouri din
metal pentru tavane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu panouri frontale
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu panouri metalice de pardoseli,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panouri metalice de perete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri metalice de placare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
metalice despărțitoare pentru cameră (altele
decât  mobilierul),  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în legătură  cu  panouri 
metalice izolante pentruconstrucții, servicii de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
panouri  metalice  pentru acoperișuri,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu panouri metalice pentru garduri, servicii de

vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
panouri  metalice  pentru  placarea clădirilor, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură  cu  panouri  metalice  pentru plafon, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură  cu  panouri  metalice  pentru  timpan
(arhitectură), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri modulare din metal
pentru pereți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu paravane metalice mobile
(structuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pardoseli confecționate din
aliaje metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pardoseli din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pardoseli metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pavaje
confecționate din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pavaje metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online  în  legătură  cu  pereți  despărțitori  din 
metal,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu pereți  despărțitori 
metalici  (care  nu  fac  parte din  mobilier), 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul online  în 
legătură cu pereți  din metal pentru cabine, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online în 
legătură cu pereți metalici blindați, serviciide
vânzare cu amănuntul online în legăturăcu 
pereți  metalici  pentru  construcții,  servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pereți mobili confecționați din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piese
de conectare din metal pentru jgheaburi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu piese turnate din metal pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piloni din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu placaje
metalice pentru pereți, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu placări cu metal
pentru protecție împotriva intemperiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plăci din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plăci de tavane din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plăci metalice de acoperire, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plăci metalice de ancorare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plafoane
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu planșee metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu planșee pentru barje (metalice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plinte
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tavane suspendate metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
țigle metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu versante metalice pentru
acoperiș.

───────

(210) M 2020 04702 (111)171773
(151) 07/07/2020
(732) ALEXANDRU-FLORIN MIHAI,

(540)

7 FRIENDS & WATCHES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

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

14. Instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, curele de ceas din metal,
piele sau plastic, ceasuri de mână, accesorii
pentru ceasuri.
35. Regruparea în avantajul terților în magazine
specializate sau online a ceasurilor și a
accesoriilor pentru ceasuri, în special curele
pentru ceasuri (cu excepția transportului), pentru
a permite clienților/ consumatorilor să le vadă și
să le achiziționeze cât mai comod.

───────

metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu plase din metale comune, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plăci metalice de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plăci metalice
de căptușit pereții pentru construcții, servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
plăci metalice de drenaj, servicii de vânzare cu 
amănuntul online în legătură cu plăci metalice 
pentru  acoperirea pereților,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  online în  legătură  cu  plăci 
metalice  pentru  construcții,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
plăci  murale  metalice,  servicii de vânzare cu 
amănuntul online în legăturăcu porticuri din 
metal,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu  profile metalice 
(semifabricate),  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul online în legătură cu șarpantede 
acoperiș  din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șarpante
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scânduri din metal pentru
podea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scări din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
secțiuni de pardoseală confecționate din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu secțiuni profile metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu stâlpi de delimitare din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stâlpi de metal (părti de construcție), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șarpante metalice pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu șine
confecționate din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în  legătură  cu  șine  de 
ancorare  din metal,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu șine glisante 
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură cu  streșini  din  metal, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură  cu  structuri  metalice,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
structuri modulare  metalice,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul online în legătură cu 
structuri modulare  mobile  pentru  construcții 
(metal),servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu structuri reticulare metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi din aluminiu pentru panouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi din metal pentru zidării,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi metalice pentru plafoane,

STR. SOVEJA NR. 191, 
JUD.  CONSTANȚA, CONSTANȚA,
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
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(210) M 2020 04714 (111)171797
(151) 08/07/2020
(732) GABRIEL-GRIGORE DUNCA,

(540)

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

clase:
19. Gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie, gresie pentru baie nemetalică, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, parchet,
frize de parchet, parchet stratificat, parchete
de lemn, pardoseli de parchet și plăci de
parchet, plăci de parchet laminat, parchet cu
placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
pavaj, pavaje luminoase, pavaje prefabricate,
plăci de pavaj, bolovani de pavaj, plăci pentru
pavaje, pavaje din lemn, blocuri de pavaj
luminoase, pavaje și placări ceramice, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice, dale
din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri de
pavaj luminoase, nemetalice, blocuri de pavaj
din beton, pietre de pavaj din beton, dale,
dale ignifuge, dale nemetalice, dale din beton,
dale din argilă, dale din marmură, dale din
plastic, dale din ghips, dale de piatră, dale de
pământ, dale de lemn, dale din ceramică, dale
nemetalice pentru bucătărie, dale nemetalice
pentru construcții, dale de piatră naturală, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale din piatră
pentru coronamente, dale de sticlă pentru
acoperișuri, dale de perete, nemetalice, dale
și plăci din piatră naturală, dale de cauciuc
de avertizare de scară, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, acoperiri nemetalice
(construcții), dolii nemetalice (construcții),
lemn pentru construcții, hale (construcții
nemetalice), nisip pentru construcții, pâslă
pentru construcții, sticlă pentru construcții,
mozaicuri pentru construcții, construcții din
lemn, sticlă de construcții, sticlă izolantă
(construcții), marchize nemetalice (construcții),
stuf pentru construcții, piscine (construcții
nemetalice), benzi gudronate (construcții),
construcții transportabile, nemetalice, smoală
pentru construcții, bambus, pentru construcții,
răchită, pentru construcții, piatră de construcții,
ciment pentru construcții, mortar pentru
construcții, patinoare (construcții) nemetalice,
furnire pentru construcții, construcții modulare

───────

(210) M 2020 04721 (111)171796
(151) 08/07/2020
(732) GABRIEL-GRIGORE DUNCA,

(540)

VENEZIA SHOWROOM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie, gresie pentru baie nemetalică, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
plăci ceramice, plăci ceramice neglazurate,
plăci ceramice smălțuite, plăci ceramice pentru
podea, plăci ceramice pentru perete, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, plăci ceramice

STR. APATEULUI NR. 126A, 
JUD. BIHOR, ORADEA, 410541, 
BIHOR, ROMANIA

nemetalice, cherestea pentru construcții, hârtie
pentru construcții, plăci fibrolemnoase pentru
construcții, grinzi nemetalice pentru construcții,
zgură (materiale de construcții), sticlă plată
pentru construcții, scânduri (lemn de construcții),
lemn folosit în construcții, nisip folosit în
construcții, nisip folosit la construcții, piloni
nemetalici pentru construcții, tencuieli (materiale
de construcții), armături nemetalice pentru
construcții, sticlă luminoasă pentru construcții,
blocuri de sticlă pentru construcții, beton, beton
preparat, beton armat, beton polimer, beton
refractar, beton sintetic, recipiente din beton,
plăci de beton, bolarzi din beton, țevi din beton,
podele din beton, figurine din beton, grinzi din 
beton,  pereți  din  beton, jardiniere din beton, 
bolțuri din beton, cărămizide beton, cărămida 
aparentă,  cărămidă  pentru șemineuri, 
cărămidă  de  placat  (nemetalică), suporturi 
pentru zidărie de cărămidă (nu din metal), 
dibluri  de  fixare  nemetalice  folosite la  zidării 
de cărămidă,  plăci  ceramice,  plăci ceramice 
neglazurate,  plăci  ceramice  smălțuite, plăci 
ceramice  pentru  podea,  plăci  ceramice
pentru perete, plăci ceramice pentru pardoseli
interioare, plăci ceramice pentru pereți exteriori,
plăci ceramice smălțuite pentru perete, plăci
ceramice  smălțuite  pentru  pardoseli,  plăci 
ceramice pentru pereți interiori, plăci ceramice 
pentru  pardoseli  exterioare,  plăci ceramice 
pentru pardosirea clădirilor.

STR. APATEULUI NR. 126 A,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
410541, BIHOR, ROMANIA
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elemente decorative, nu din metal, pentru
construcții, rozete decorative pentru plafon din
materiale nemetalice, piese turnate din ghips în
scopuri decorative, baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2020 04736 (111)171806
(151) 08/07/2020
(732) SC MASON-JAR SERVICII SRL,

(540)

JH Jardine Hills

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.23; 29.01.13

smălțuite pentru perete, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, plăci ceramice pentru pereți
interiori, plăci ceramice pentru pardoseli
exterioare, plăci ceramice pentru pardosirea
clădirilor, parchet, parchet stratificat, frize de
parchet, parchete de lemn, pardoseli de parchet
și plăci de parchet, plăci de parchet laminat,
parchet cu placaj din lemn, parchet din lemn de
esență tare, pardoseli din parchet fabricate din
plută, dale, dale ignifuge, dale nemetalice, dale
din beton, dale din argilă, dale din marmură, dale
din plastic, dale din ghips, dale de piatră, dale 
de pământ, dale de lemn, dale din ceramică, 
dale  nemetalice  pentru  construcții, dale 
nemetalice  pentru  bucătărie,  dale  de  piatră
naturală, dale nemetalice pentru pardoseală,
dale de perete, nemetalice, dale de sticlă
pentru acoperișuri, dale din piatră pentru
coronamente, dale din beton pentru pavajul
șoselelor, dale de cauciuc de avertizare de
scară, dale pentru locuri de joacă, nu din metal,
pavaj, pavaje luminoase, pavaje prefabricate,
plăci de pavaj, bolovani de pavaj, plăci
pentru pavaje, pavaje din lemn, blocuri de
pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
beton, beton preparat, beton armat, beton
polimer, beton refractar, beton sintetic, cărămidă
aparentă, cărămidă pentru șemineuri, cărămidă
de placat (nemetalică), suporturi pentru zidărie
de cărămidă (nu din metal), dibluri de fixare
(nemetalice) folosite la zidării de cărămidă,
bolțuri din beton, tencuieli bituminoase pentru
acoperișuri, tencuieli (materiale de construcții),
tencuieli de ciment pentru ignifugare, tencuieli
care au nevoie de întărire, tencuieli de pereți
(pe bază de ciment), materiale de construcții
din materiale plastice, materiale de construcții
nemetalice, marmură (materiale de construcții),
materiale de constructii, din lemn, materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, placaje de
piatră (materiale de construcții), piatră, piatră 
reconstituită,  piatră artificială,  piatră 
concasată,  piatră  naturală, perete  de  piatră, 
piatră pentru borduri,piatră de pavare, piatră 
de construcții, construcții  nemetalice,  piscine 
(construcții nemetalice),  lemn  folosit  în 
construcții, scânduri  (lemn  de  construcții), 
nisip  folosit  în construcții,  nisip  folosit  la 
construcții,  sticlă flotată  pentru  construcții, 
sticlă transparentă pentru construcții,  produse 
bituminoase  pentru construcții,  sticlă 
temperată  pentru  construcții, sticlă  întărită 
pentru  construcții,  sticlă armată  pentru 
construcții,  panouri  nemetalice pentru 
construcții,  armături  nemetalice  pentru
construcții, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips pentru construcții,

BULEVARDUL OCTAVIAN GOGA 2, 
INTR. E, TRONSON 3, SECTOR3, 
BUCUREȘTI, 030982, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, SC. B, 
ET.  2, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010588, ROMANIA

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

clase:
33. Băuturi  alcoolice,  cu  excepția  berii,  vinuri.
35. Servicii de comerț cu ridicata în magazine de
retail și online, regruparea, în beneficiul altora, a
unei varietăți de bunuri (cu excepția transportului
lor), permițând clienților să vizualizeze și să
cumpere în mod convenabil acele mărfuri,
aceste servicii pot fi furnizate de magazinele de
vânzare  cu  amănuntul,  de  vânzări  cu 
ridicata,  prin  distribuitoare, prin cataloagele de
comenzi  prin poștă  sau  prin  mijloace 
electronice,  de exemplu, prin site-uri web sau
programe de cumpărături  televizate.
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43. Servicii de furnizare de mâncare și
băuturi, restaurante, pensiuni, servicii de cazare
temporară, servicii de cazare pentru evenimente,
cazare turistică și de vacanță.

───────

(540)

Economisim bani,
nu dragoste.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 24.17.02; 29.01.13

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animalele
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic

și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a vedea și de a achiziționa aceste
produse, oferind consumatorilor și clienților
informații cu privire la prețurile și calitatea
produselor, publicitate.

───────

(540)

PENNY. Economisim
bani, nu calitate.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 24.17.02; 26.04.18; 29.01.13

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de

(210) M 2020 04740 (111)171801
(151) 09/07/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL, 

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

(210) M 2020 04741 (111)171802
(151) 09/07/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL, 

STR. BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

STR. BUSTENI NR. 7, 
JUD. ILFOV,  STEFANESTII DE 
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, 
STR. DIONISIELUPU, NR. 54, 
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010458, ROMANIA

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

(740) PETOSEVIC SRL, 
STR. DIONISIELUPU, NR. 54, ET. 2, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010458, 
ROMANIA
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drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animalele
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a vedea și de a achiziționa aceste
produse, oferind consumatorilor și clienților
informații cu privire la prețurile și calitatea
produselor, publicitate.

───────

(210) M 2020 04742 (111)171793
(151) 09/07/2020
(732) KHEPRIX SRL, STRADA

TONOROG NR. 356, JUD. MURES,
SANTANA DE MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PLANARTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 17.01.07

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.

───────

(210) M 2020 04766 (111)171723
(151) 09/07/2020
(732) EIS ROMELIANA & GERARD

(540)

belle.sin

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#2d83df), negru (HEX #000000), alb
(HEX #ffffff)

S.R.L., 
STR. MAGURA NR. 4, BL. K9A, 
SC. 2, AP. 21, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., 
STR. 11 IUNIE NR. 51,  CLĂDIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA
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(540)

Secret...

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
26.11.01; 26.11.12

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
și articole de toaletă nemedicinale.

───────

(540)

RESTAURANT Lloyd

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 26.13.25;
27.05.02; 27.05.17

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

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(540)

Terasa Lloyd
(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.

───────

(210) M 2020 04768 (111)171814
(151) 09/07/2020
(732) LAURA-NICOLETA NASTA, 

SAT CORBEANCA, STR. DORULUI 
NR. 20A, JUD. ILFOV, COMUNA 
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

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

(210) M 2020 04793 (111)171893
(151) 09/07/2020
(732) SC Restaurant Lloyd SRL, 

PIAȚA VICTORIEI NR. 2,
JUD. TIMIS,TIMIȘOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

(210) M 2020 04795 (111)171898
(151) 09/07/2020
(732) SC Restaurant Lloyd SRL, 

PIAȚA VICTORIEI NR. 2, 
JUD. TIMIS,TIMIȘOARA,
 TIMIȘ, ROMANIA
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(540)

BOOM DE BUN

(531) Clasificare Viena: 05.07.08; 08.01.19;
27.05.01; 29.01.14

(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), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(540)

SOLEIL RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────

(591) Culori revendicate: roz, roşu, verde,
maro

(210) M 2020 04807 (111)171894
(151) 10/07/2020
(732) LIVIA BĂLĂNESCU, 

STR. FECIOAREI NR. 40, 
JUDEŢUL ILFOV, MAGURELE, 
ILFOV, ROMANIA

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

(210) M 2020 04816 (111)

36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.

171774
(151) 10/07/2020
(732) DANIEL ENACHE,

STR. DRAGOSLAVELE NR. 32, 
JUD.  CONSTANŢA, CONSTANŢA,
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
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(210) M 2020 04818 (111)171786
(151) 10/07/2020
(732) INVESTPOINT ADVISORY SRL,

(540)

valoarea evaluare
automată / vânzare imediată

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1002448/27.01.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

valoarea evaluare automată / vânzare imediată.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
07.01.25

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

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

───────

(210) M 2020 04819 (111)171772
(151) 10/07/2020
(732) S.C. INFUSED DIVANA S.R.L.,

STR. DRISTORULUI NR. 91-95,
BL. E, AP. 335, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031543, ROMANIA

(540)

GLOW 2 GO g2g

clase:
44. Servicii de înfrumusețare în salon
specializat, servicii de cosmetică, masaj, machiaj
profesional, manichiură, pedichiură, coafor,
proceduri de remodelare corporală.

───────

CALEA VICTORIEI NR. 52, SC.1, 
ET. 1, AP. 14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, 
STR.FAGETULUI 144, BL. ST2, 
SC. B, AP.46, JUD. CONSTANTA, 
CONSTANTA,CONSTANȚA, 
ROMANIA
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(540)

SUS INIMA

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────

(540)

S SANTA CLINIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

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

44. Servicii de spitalizare, servicii de
telemedicină, servicii stomatologice, optometrie
și sănătate mintală, servicii de clinică medicală
și servicii de analiză medicală în scopul
diagnosticării și tratamentului furnizate de
laboratoarele medicale, precum examinări cu
raze x și prelevarea de probe de sânge, servicii
de terapie, de exemplu, logopedie și fizioterapie,
servicii de centru de sănătate, servicii de
inseminare artificială și fertilizare în vitro, servicii
de bancă de sânge și bancă de țesuturi umane.

───────

(210) M 2020 05578 (111)171839
(151) 10/08/2020
(732) SC ALIAN HAPPY SECURITY

(540)

ALIAN HAPPY SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de transport valori.
42. Creare şi menţinere site web.
45. Servicii de pază şi de protecţie fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
monitorizare şi intervenţie referitoare la siguranţa
fizică a persoanelor şi la securitatea bunurilor
materiale.

───────

(210) M 2020 04824 (111)171729
(151) 13/07/2020
(732) ASOCIATIA SUS INIMA, 

STR. LUNGĂ, NR. 28, BL. 101, 
AP. 14, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 
550107,  SIBIU, ROMANIA

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

(210) M 2020 05241 (111)171838
(151) 27/07/2020
(732) S.C VALI BALMECU S.R.L, 

STR. CARCIUMARESEI NR. 419,
C1, LOT NR. 2, SAT MITRENI,
COMUNA MITRENI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

SRL, 
STR. ION MIHALACHE  NR. 331, 
BL. 13, SC. E, AP.132, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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(210) M 2020 06238 (111)171840
(151) 03/09/2020
(732) ULTRA GUARD SRL, STR.

BASARABIA 83, MR. 1, AP. 25,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022111,
ROMANIA

(540)

ULTRA GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
24.01.01

(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 06470 (111)171841
(151) 14/09/2020
(732) GLORIOS SECURITY SRL,

BULEVARDUL IULIU MANIU
NR. 7, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GLORIOS SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────
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(210) M 2020 06545 (111)171842
(151) 16/09/2020
(732) DECEBAL SECURITY SRL,

(540)

DECEBAL SECURITY

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.04;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06600 (111)171843
(151) 18/09/2020
(732) RAL BUT TRUST SECURITY SRL,

(540)

RAL BUT TRUST SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 01.01.04;
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de investigaţii şi supraveghere referitoare la
siguranţa fizică a persoanelor şi la securitatea
bunurilor materiale.

───────

STRADA ALMAS NR. 275, 
JUD. ARAD, ARAD, 317005, 
ARAD,  ROMANIA

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

STR. ZIZINULUI, NR. 111, CAM.  9, 
PARTER, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, 
STR. AVRAM IANCU  NR. 48A, SC. B, 
AP. 10, JUDEŢUL  BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA



- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA

3. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

695

Mărci publicate în BOPI nr. 03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2010
03895

28/05/2010 171794 BRATU VIOREL MISS BIKINI 35, 41 533

2
M 2011
01582

24/02/2011 128042 SC BANCA
TRANSILVANIA SA

STAR BT BT BANCA
TRANSILVANIA

35, 36 533

3
M 2011
01880

08/03/2011 171787 SC IOKO ELECTRIC
COMPANY SRL

IOKO 11 533

4
M 2011
02069

14/03/2011 171937 SC VIVANI
SALUBRITATE SA

VIVANI 7, 39, 40,
42, 45

533

5
M 2011
03829

19/05/2011 171844 SC PRODAL 94 SRL PRODAL 16, 33, 35,
39

534

6
M 2011
03953

24/05/2011 171874 SC ALEVIA SRL Montant 5, 30 534

7
M 2011
05480

28/07/2011 171889 SC HEIDI CHOCOLAT
SA

CHOCOWORLD 30 534

8
M 2011
06340

07/09/2011 171808 SC CILDRO
PLYWOOD SRL

Cildro PlyWood 1, 2, 19,
20, 31

535

9
M 2012
00056

09/01/2012 171892 SC REALITATEA
MEDIA SA

DIMINEAŢA DE ŞTIRI 35, 38, 41 535

10
M 2012
00162

13/01/2012 171883 ASOCIATIA
BRANZARILOR
DIN MARGINIMEA
SIBIULUI

A.B.M.S. ASOCIATIA
BRANZARILOR
DIN MARGINIMEA
SIBIULUI BRANZA
TELEMEA DE SIBIU

29, 35, 39 536

11
M 2012
00769

07/02/2012 171845 DENIS SRL WHY 18, 25, 35 536

12
M 2012
00906

13/02/2012 171834 SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

CHELNERITA ANULUI 16, 35, 38,
41, 42

537

13
M 2012
01030

16/02/2012 127574 SC DESERTA SRL Cremousse 30, 35 537

14
M 2012
01114

21/02/2012 171678 SC CLAS MEDIA SRL FAVORIT TV 35, 38, 41 538

15
M 2012
01127

22/02/2012 171929 VASU CRISTIAN
VASILE

ANGELMED 44 538

16
M 2012
01132

22/02/2012 171930 VASU CRISTIAN
VASILE

Angel Kids 41 538

17
M 2012
01165

23/02/2012 171816 SC MANUFACTURA
TURNU MAGURELE
SRL

grizley 24, 25, 26,
35

539

18
M 2012
01239

01/03/2012 171831 EUROPA GROUP SRL Le Vernet 43 539

19
M 2012
01310

29/02/2012 171865 SC AGRICOLA
INTERNATIONAL SA

Ouă Fericite 29 539

20
M 2012
01439

06/03/2012 171679 SC EKO ONLINE
MEDIA SRL

uh.ro 39 540
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21
M 2012
01465

07/03/2012 171916 HASCEVHER METAL
SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

MAXSTAR 11, 35 540

22
M 2012
01509

07/03/2012 171803 SC LA VILLA SRL LA CAVE DE
BUCAREST

43 540

23
M 2012
01756

15/03/2012 171805 SC ART&CRAFT
DESIGN SRL

VIA DELICE 35, 42 541

24
M 2012
01809

16/03/2012 171887 SC RESONANCE
ADVERTISING SRL

PRINTOTECA 35, 40 541

25
M 2012
01902

21/03/2012 171886 SC INTER CONTI
COM SRL

FR FRANCO VALVES 35 541

26
M 2012
01913

21/03/2012 171676 FONDUL
PROPRIETATEA SA

FONDUL
PROPRIETATEA

35, 36, 41,
42

542

27
M 2012
01914

21/03/2012 171675 FONDUL
PROPRIETATEA SA

FONDUL
PROPRIETATEA

35, 36, 41,
42

542

28
M 2012
02023

26/03/2012 171905 VASILIU ELENA Poiana Florilor 36, 37 543

29
M 2012
02036

26/03/2012 171783 SC MOLDISGRILL
SRL

RD GRILL 43 543

30
M 2012
02087

28/03/2012 171807 SC MANDRAGORA
SRL

MANDRAGORA 16, 28, 29 543

31
M 2012
02098

28/03/2012 171833 SC ELM SRL Rapsodia 30 544

32
M 2012
02522

13/04/2012 171915 VARVARI PAVEL BLOCMANAGERNET 9 544

33
M 2012
03041

10/05/2012 121252 SC ARABESQUE SRL STRATUM 17, 19, 35 544

34
M 2012
03997

19/06/2012 170467 SC INK PINK SRL tihna numai numai bine 39, 41, 43 545

35
M 2012
04166

26/06/2012 171784 SC EXCES
IMOBILIARE SRL

EXCES IMOBILIARE 36 545

36
M 2012
04206

27/06/2012 171829 SC OMV PETROM SA PECO 35, 36, 37,
39, 43

546

37
M 2012
04298

29/06/2012 171800 SC ANCHOR GRUP
SA

ANCHOR FUN TIME 28 546

38
M 2012
04500

10/07/2012 146083 CRISTINA AOSAN Melidava Apilarmel 30 547

39
M 2012
04562

12/07/2012 171921 CLUBUL SPORTIV
PLIMOB

CLUBUL SPORTIV
PLIMOB

41 547

40
M 2012
04681

19/07/2012 171890 FUNDATIA OLGA
GUDYNN

theBRIDGE 16, 41 547

41
M 2012
04805

25/07/2012 171945 SC TOTALSOFT SA ACOLLADA 35, 42 548

42
M 2012
04964

03/08/2012 171860 CALIN ALEXANDRU Wotan 11, 35, 37,
42

548

43
M 2013
00549

29/01/2013 171931 SC AGRICOLA
INTERNATIONAL SA

PINTENAŞ Pui
deoparte la punguţă!

29 549

44
M 2013
02787

18/04/2013 171877 TUŢU MARIUS
CATALIN

WWW.DOR.RO 35, 42 549
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45
M 2013
08266

15/11/2013 171876 SC CREATIVE
BUSINESS
NETWORK SRL

Dr. Spicy 29, 30, 31,
35, 39

549

46
M 2014
07122

17/10/2014 171731 SC DARCIM
CONSULTING SRL

PREMIUMgift 35 550

47
M 2015
00545

28/01/2015 171922 SC CARBOGAZ SRL CARBOGAZ 4, 35 550

48
M 2016
01732

14/03/2016 171732 INTACT MEDIA
ADVISORS S.R.L.

Români care dezvoltă
ROMÂNIA

16, 35, 38,
41

551

49
M 2016
02134

25/03/2016 171828 PHILOSOPHY
BRANDS SRL

OPTILIFE 9 551

50
M 2016
03941

01/06/2016 171885 CEZAR PAPER SRL Kifra 3 551

51
M 2016
04751

07/07/2016 171788 SC MEDIAFAX
GROUP SA

PRETUL LUXULUI 16, 35, 40 552

52
M 2016
06942

14/10/2016 171765 SC MEDIAFAX
GROUP SA

CAUTĂ DENTIST.ro 16, 35, 38,
41

552

53
M 2016
07223

26/10/2016 171789 SC PANICOM SRL Făină cu bună creştere 30, 35 553

54
M 2017
00902

14/02/2017 171852 SC DOMENIUL
VLADOI SRL

Brizza 33 553

55
M 2017
02582

13/04/2017 171663 S.C. ECOPAL
DISTRIBUTION

ECOPAL
DISTRIBUTION

19, 20, 35 553

56
M 2017
02691

20/04/2017 171917 SC ZDROVIT
ROMANIA SRL

ANTICARCEL 5 554

57
M 2017
04208

27/06/2017 171932 LĂCRIMIOARA-
GABRIELA FIEGER

EPILA VERDE 44 554

58
M 2017
04250

28/06/2017 171884 MARIANA-CAMELIA
VÂRZARU
VICTOR DORCIOMAN

NUM LIT 16, 28 555

59
M 2017
04803

21/07/2017 171879 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL

DOR DE MICI 29, 35, 43 555

60
M 2017
04804

21/07/2017 171878 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL

DOR DE MITITEI 29, 35, 43 556

61
M 2017
04807

21/07/2017 171880 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL

freshop 16, 29, 30,
31, 32, 35,
39, 43

556

62
M 2017
07138

06/11/2017 171770 S.C. NEDBAD
CULINAR EXPERT
S.R.L.

Nord Catering 43 557

63
M 2018
00591

31/01/2018 171888 CLAUDIU DIACONU HANUL SĂRĂRIE 43 557

64
M 2018
01253

26/02/2018 171895 Chapter 4 Corp. DBA
Supreme

Supreme 25 557

65
M 2018
01537

08/03/2018 171804 SC G.F.C. PRO
INVEST SRL

riviera 43 558

66
M 2018
01889

21/03/2018 171896 DECIEM BEAUTY
GROUP INC.

THE ORDINARY 3, 35 558

67
M 2018
01890

21/03/2018 171897 DECIEM BEAUTY
GROUP INC.

AVESTAN 3, 35 559
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68
M 2018
01934

22/03/2018 171907 TODFAX COMEX TOD TAXI 35, 37, 38,
39

560

69
M 2018
03765

07/06/2018 171664 SC MEDIAFAX SA WWW.MEDIAFAX.BIZ 9, 16, 35,
38, 41, 42

560

70
M 2018
03766

07/06/2018 171665 SC MEDIAFAX SA MEDIAFAX TALKS 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

71
M 2018
03767

07/06/2018 171666 SC MEDIAFAX SA MEDIAFAX FOTO 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

72
M 2018
03768

07/06/2018 171667 SC MEDIAFAX SA MEDIAFAX
MONITORIZARE

9, 16, 35,
38, 41, 42

562

73
M 2018
03769

07/06/2018 171668 SC MEDIAFAX SA MEDIAFAX ANNUAL
REPORT

9, 16, 35,
38, 41, 42

562

74
M 2018
03771

07/06/2018 171761 SC MEDIAFAX
GROUP SA

CLUJEANUL CHIAR
MERITĂ!

16, 35, 40 563

75
M 2018
03772

07/06/2018 171758 SC MEDIAFAX
GROUP SA

mediA advertisinG 16, 35, 40 563

76
M 2018
03773

07/06/2018 171759 SC MEDIAFAX
GROUP SA

HUNEDOREANUL
CHIAR MERITĂ!

16, 35 564

77
M 2018
03774

07/06/2018 171760 SC MEDIAFAX
GROUP SA

BRAŞOVEANUL
CHIAR MERITĂ!

16, 35, 40 564

78
M 2018
03775

07/06/2018 171764 SC MEDIAFAX
GROUP SA

PRO TV MAGAZIN 16, 35, 40,
41, 42

565

79
M 2018
03776

07/06/2018 171752 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF PROPRIETĂŢI 16, 35, 40 565

80
M 2018
03777

07/06/2018 171756 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF BUSINESS
CONSTRUCT

16, 35, 40 566

81
M 2018
03778

07/06/2018 171751 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF DINNER 16, 35, 40 566

82
M 2018
03780

07/06/2018 171763 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF CAFE 16, 35, 40 567

83
M 2018
03781

07/06/2018 171757 SC MEDIAFAX
GROUP SA

DespreCopii.com 16, 35, 40 567

84
M 2018
03782

07/06/2018 171754 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF TOUR 16, 35, 40 568

85
M 2018
03785

07/06/2018 171753 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF PROFESII 16, 35, 40 568

86
M 2018
03786

07/06/2018 171755 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF DUPĂ AFACERI 16, 35, 40 569

87
M 2018
03787

07/06/2018 171762 SC MEDIAFAX
GROUP SA

ZF EXPERT 16, 35, 40 569

88
M 2018
04324

29/06/2018 171867 PLAPCIANU ANCA-
MARIA -ACTIVITATE
MEDICALA

AClinique 44 570

89
M 2018
05094

02/08/2018 171870 SC CASA PASTASINI
SRL

GEMELLINI.
PASTA FRESCA
ARTIGIANALE

43 570

90
M 2018
05676

31/08/2018 171830 CARPETA.RO GRUP
SRL

CARPETA 27, 35, 37,
40, 42

571

91
M 2018
06159

19/09/2018 171822 SC ALIA SA ALIA 3, 5, 6, 16,
21, 35

572
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92
M 2018
06161

19/09/2018 171823 SC ALIA SA Rollox 3, 5, 6, 16,
21, 35

572

93
M 2018
06543

04/10/2018 171919 S.C. BANU GAMES
S.R.L.

Elite GAMES 41 573

94
M 2018
06846

16/10/2018 171727 SC ARABESQUE SRL HAUSTERM 6, 9, 11,
17, 35, 37,
42

573

95
M 2018
07280

31/10/2018 171933 LĂCRIMIOARA
GABRIELA FIEGER

Adrett Tronics 35 574

96
M 2018
07363

02/11/2018 171795 ROYAL MARKET
S.R.L.

NailsUp Professional 3, 8, 21, 35 574

97
M 2018
08480

14/12/2018 171728 SC ARABESQUE SRL dreamadora 20, 35 583

98
M 2019
00319

21/01/2019 171846 MARIAN FLORIN
CORNELIU BĂDINICI
PARASCHIVA ZAMFIR
ADRIAN MIRCEA
CONSTANTIN

OGLINDĂ,
OGLINJOARĂ, CINE
MINTE MAI MULT DIN
ŢARĂ ?

41 584

99
M 2019
00475

28/01/2019 171875 SC PLAYER COM SRL DURBANE URBANE
Lădiţe.RO

16, 20, 25,
39

584

100
M 2019
00883

11/02/2019 171766 S.C. ALSIM RETAIL
S.R.L.

BurgerTime to enjoy 29, 30, 35,
43

584

101
M 2019
01022

14/02/2019 171908 MARIAN TĂNASE WOLF 2 585

102
M 2019
03541

13/05/2019 171836 Kraft Foods Schweiz
Holding Gmbh

MILKA Trandreţea vine
din interior

30 585

103
M 2019
03542

13/05/2019 171837 Kraft Foods Schweiz
Holding Gmbh

100% Alpine milk
CHOCOLATE

30 586

104
M 2019
03633

15/05/2019 171746 ANDREI NECHITA NEKA 1, 2, 17,
19, 20, 35,
42

586

105
M 2019
03784

21/05/2019 171910 SC APISROM SRL HONEY LINE 30 590

106
M 2019
04824

01/07/2019 171906 ASOCIATIA
ACADEMIA DE DANS
LAURA CRISTACHE

Laura Cristache
Gymnastics Academy

41 590

107
M 2019
05444

24/07/2019 171798 IOAN POPA TRANSAVIA Medical
Center

35, 36, 44 590

108
M 2019
05530

30/07/2019 171832 SC ALCAM
INTERNATIONAL SRL

ALCAM 20, 24 591

109
M 2019
06172

28/08/2019 171881 MOON MEDIA
EVENTS S.R.L.

AbBRaCCIO 43 591

110
M 2019
06377

05/09/2019 171938 IT LABORATORY
RETAIL SRL

Strip Hotel 43 591

111
M 2019
06692

19/09/2019 171899 EDIFICIA STAR
CONSTRUCT S.R.L.

HILS PALLADY
APARTMENTS

35, 36, 37 591

112
M 2019
07408

17/10/2019 171734 NUTRICOM
SYSTEMS SRL

Bufetul dela Şosea
cafe & bistro

43 592

113
M 2019
07996

08/11/2019 171718 SC GLOBAL
ALLIANCE SRL

ENERGENA 5 592
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114
M 2019
08211

22/11/2019 171925 PAUL BOGDANEL
STROI
GEORGE CIPRIAN
MOCANU

CSC - CAME SAW
CONQUERED

9, 41 593

115
M 2019
08881

02/07/2008 171778 mobile.de GmbH mobile.ro 35, 42 593

116
M 2019
08900

11/12/2019 171900 SC SRD TOYS
VENDING SRL

COOL TOYS jucăria
care te alege

28, 35 593

117
M 2019
08920

11/12/2019 171882 KX TEAMWORK SRL Pot 111 43 594

118
M 2020
00361

21/01/2020 171811 FLEISCHPARTY SRL Poftino – Bun, bun, pe
cuvant de pofticios!

29, 35 594

119
M 2020
00362

21/01/2020 171812 FLEISCHPARTY SRL CONACUL CU DOR 29, 35 594

120
M 2020
00363

21/01/2020 171813 FLEISCHPARTY SRL Megusta DELICII IN
ORICE FORMA

29, 35 595

121
M 2020
00370

22/01/2020 171769 ALIN-LUIGI CRANTEA THE INFINITY ROSES 26, 31, 35 595

122
M 2020
00454

24/01/2020 171914 B3 MEDIA
INTERNATIONAL
S.R.L.

FORMATIA ODEON 41 596

123
M 2020
00468

27/01/2020 171863 MIHAI PETREANU 2FB FUNCTIONAL
FITNESS
BODYWEIGHT

41 596

124
M 2020
00596

29/01/2020 171855 UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIALA A
ORASULUI NOVACI

TOCAN DE NOVACI 29, 35 597

125
M 2020
00749

03/02/2020 171859 SC IORDALEX SRL BabyToy 9, 10 597

126
M 2020
00922

31/03/2020 171902 YILMAZ YILDIRIR ROTILĂ 28, 29, 30,
43

598

127
M 2020
01019

11/02/2020 171920 STEFAN CRISTIAN
LAPADAT
MARIAN MELCESCU

FORMATIA
ALBATROS

35, 38, 41,
42

598

128
M 2020
01037

11/02/2020 171825 SC LA GUARDIA LIFE
SRL
SC LA GUARDIA
SYSTEMS SRL

LA GUARDIA LGS
PROTECTIE SI PAZA

45 599

129
M 2020
01051

12/02/2020 171871 ORIENTAL
DISTRIBUTION SRL

MY SUSHI 30, 35, 43 599

130
M 2020
01085

13/02/2020 171872 ORIENTAL
DISTRIBUTION SRL

MY SUSHI 30, 35, 43 600

131
M 2020
01277

20/02/2020 171745 FISHING BOATS
EXPERT SRL

WINDBOAT 7, 9, 12, 35 600

132
M 2020
01484

26/02/2020 171742 FEDERAȚIA
ROMÂNĂ DE SPORT
COLUMBOFIL

EXPOZIȚIA
PROVINCIALĂ -
REGIONALĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

31, 35, 41 601
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133
M 2020
01593

28/02/2020 171733 SC STRAUSS
ROMANIA SRL

DONCAFÉ FRESH
BARISTA EXPERT
American Roast

7, 9, 11,
29, 30, 32,
43

601

134
M 2020
01614

02/03/2020 171941 NATURPHARMA
BULGARIA EOOD

URIMIL FORTE neuro 5 602

135
M 2020
01701

04/03/2020 171748 LEONTE MIHAI-
GABRIEL

FAIN la Cluj! 41 603

136
M 2020
01763

05/03/2020 171736 IULIAN GEORGE
TANASOV

Cutia cu Fundiţă 35 603

137
M 2020
01767

05/03/2020 171741 FEDERAȚIA
ROMÂNĂ DE SPORT
COLUMBOFIL

EXPOZIȚIA
NAȚIONALĂ DE
SPORT COLUMBOFIL
A ROMÂNIEI

31, 35, 41 604

138
M 2020
01927

10/03/2020 171944 ASOCIATIA TOP
HUNTERS CLUB

TOP HUNTERS CLUB 13, 41 604

139
M 2020
01930

10/03/2020 171720 S.C. GLOBAL
ALLIANCE S.R.L.

Retinogold 5 604

140
M 2020
01932

10/03/2020 171721 SC GLOBAL
ALLIANCE SRL

Neurenerg 5 605

141
M 2020
01935

10/03/2020 171719 SC GLOBAL
ALLIANCE SRL

Mevizio 5 605

142
M 2020
01945

10/03/2020 171737 MANUELA - DANA
RĂVESCU

dr. Manuela Răvescu
Școala de Cosmetică
și Machiaj Profesional

41 605

143
M 2020
01960

11/03/2020 171924 RESTAURANTUL
VATRA S.R.L.

VATRA RESTAURANT
Autentic Românesc

43 606

144
M 2020
01993

13/03/2020 171792 ANCA BUTA ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
DE DREPTUL
CONCURENȚEI –
ARCON

16, 35, 36,
38, 41, 42,
45

607

145
M 2020
01995

13/03/2020 171791 ANCA BUTA ARCON ASOCIAȚIA
ROMÂNĂ DE
DREPTUL
CONCURENȚEI

16, 35, 36,
38, 41, 42,
45

608

146
M 2020
02010

16/03/2020 171768 SC SANSPORT SRL UNDER the Tent 43 610

147
M 2020
02031

17/03/2020 171850 EUROLIFE FFH
ASIGURĂRI
GENERALE SA

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Relaxat

36 610

148
M 2020
02033

17/03/2020 171726 Eurolife ERB Asigurari
Generale SA

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Echilibrat

36 610

149
M 2020
02034

17/03/2020 171809 EUROLIFE FFH
ASIGURĂRI
GENERALE SA

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Zen

36 611

150
M 2020
02121

23/03/2020 171790 ELENA-CHRISTIANA
ALEXE

7th Boulevard 41 611

151
M 2020
02132

24/03/2020 171942 NOVASERVIS FERRO
GROUP SRL

TITANIA 11 611



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

702

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

152
M 2020
02136

24/03/2020 171722 SCOALA GIMNAZIALA
DE EXCELENTA
SFANTA MUCENITA
FILOTEEA

SGE bucuria reintalnirii
scolare standard
intern de excelenta in
calitate ateliere scolare
acreditata prin OM
nr.497 din 31.08.2018

41 612

153
M 2020
02168

25/03/2020 171740 FEDERAȚIA
ROMÂNĂ DE SPORT
COLUMBOFIL

EXPOZIȚIA
BALCANICĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

31, 35, 41 612

154
M 2020
02177

26/03/2020 171827 MARINE S.R.L. MARINE 29, 35, 43 612

155
M 2020
02201

27/03/2020 171858 Ria Clinic SRL RIACLINIC
COTROCENI Dedicați
excelenței

44 614

156
M 2020
02221

30/03/2020 171923 VALENTIN PICOIU WOK2WOK BY OXFIX 43 614

157
M 2020
02321

06/04/2020 171767 S.C. PANZE
PANGLICA S.R.L.

PÂNZE-PANGLICĂ
Performanța Tăierii.ro

7, 8, 35 614

158
M 2020
02333

08/04/2020 171936 ANHUI HUAMI
INFORMATION
TECHNOLOGY CO.,
LTD

huami 35 615

159
M 2020
02347

20/10/2016 171677 CATHERINE SIDONIO GABRIELLE 25 615

160
M 2020
02543

16/04/2020 171739 S.C. FABRICA DE
PÂINE ȘERBAN
S.R.L.

PÂINEA Răzeșilor 30 616

161
M 2020
02600

22/04/2020 171818 Nicolae Culda VR Biopic Studio
Transilvania

9, 41, 42 616

162
M 2020
02616

23/04/2020 171873 PTT Oil and Retail
Business Public
Company Limited

Café Amazon 30 618

163
M 2020
02678

27/04/2020 171744 PARFUM DE
PRIMAVARA S.R.L.

Făină de Băileşti Şi
nu uita, zâmbeşte
azi, căci mâine va
fi bine! FĂINĂ DE
GRÂU DIN CÂMPIA
BAILEŞTILOR

30 618

164
M 2020
02746

30/04/2020 171862 SEDCO
DISTRIBUTION S.R.L.

CONSTRUCTII-SHOP 35, 37 619

165
M 2020
02748

30/04/2020 171866 S.C RAINBOW
COLORFUL IDEAS
S.R.L

CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE
FOTBAL AL
FERMIERILOR

9, 16, 35,
41

619

166
M 2020
02866

06/05/2020 171782 S.C. HERBAGETICA
S.R.L.

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
FERONIX

5, 35 620

167
M 2020
02937

07/05/2020 171690 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK 75%
cocoa INTENSE

30 620

168
M 2020
02938

07/05/2020 171707 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE
MILK

30 621
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169
M 2020
02939

07/05/2020 171708 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE
WHITE

30 621

170
M 2020
02941

07/05/2020 171709 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE
DARK

30 622

171
M 2020
02942

07/05/2020 171710 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK 85%
cocoa EXTREME

30 622

172
M 2020
02943

07/05/2020 171711 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK
EXPRESSO

30 623

173
M 2020
02944

07/05/2020 171691 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE
COFFEE

30 623

174
M 2020
02945

07/05/2020 171692 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK MILD
50% cocoa

30 624

175
M 2020
02949

07/05/2020 171693 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE
COCONUT

30 624

176
M 2020
02950

07/05/2020 171694 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI ChocoVenture
CRISPY MILK

30 625

177
M 2020
02951

07/05/2020 171695 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK INTENSE
75% cocoa

30 625

178
M 2020
02952

07/05/2020 171696 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK
SUPREME 95% cocoa

30 626

179
M 2020
02969

08/05/2020 171712 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI ChocoVenture
CRISPY DARK

30 626

180
M 2020
02970

08/05/2020 171713 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK MINI
DARK EXTREME 85%

30 627

181
M 2020
02971

08/05/2020 171714 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK MINI MIX
COMPOSITIONS

30 627

182
M 2020
02972

08/05/2020 171715 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI PURE CREAMY
MILK

30 628

183
M 2020
02974

08/05/2020 171716 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI PURE CREAMY
WHITE

30 628

184
M 2020
02975

08/05/2020 171717 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SuperFruits
BLACKBERRY
75%cocoa

30 629

185
M 2020
02976

08/05/2020 171689 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SuperFruits
BLACKCURRANT
75%cocoa

30 629

186
M 2020
02978

08/05/2020 171688 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK ORANGE 30 630

187
M 2020
02979

08/05/2020 171687 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SuperFruits
POMEGRANATE
75%cocoa

30 630

188
M 2020
02980

08/05/2020 171686 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK
PISTACHIO

30 631

189
M 2020
02982

08/05/2020 171685 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GOURMET
BLACK CHERRIES

30 631

190
M 2020
02983

08/05/2020 171684 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK
RASPBERRY

30 632

191
M 2020
02984

08/05/2020 171682 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SIGNATURE
DESSERTS

30 632
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192
M 2020
02985

08/05/2020 171683 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK SALTED
CARAMEL

30 633

193
M 2020
02986

08/05/2020 171681 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SIGNATURE
FRUITS & NUTS

30 633

194
M 2020
02990

08/05/2020 170425 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI
WINTERVENTURE
PRALINE DESSERT

30 634

195
M 2020
02999

08/05/2020 171697 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Bouquet MILK &
HAZELNUTS

30 634

196
M 2020
03000

08/05/2020 171698 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR
DARK & HAZELNUTS

30 635

197
M 2020
03001

08/05/2020 171699 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Moments
CARAMELIZED
HAZELNUTS

30 635

198
M 2020
03002

08/05/2020 171700 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR
DARK & ALMONDS

30 636

199
M 2020
03003

08/05/2020 171701 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR
MILK & ALMONDS

30 636

200
M 2020
03004

08/05/2020 171702 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Moments
CARAMELIZED
ALMONDS

30 637

201
M 2020
03005

08/05/2020 171703 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR
ALMONDS &
PISTACHIO

30 637

202
M 2020
03006

08/05/2020 171705 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Moments
BLACK CHERRIES

30 638

203
M 2020
03007

08/05/2020 171706 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR
CARAMEL WALNUT

30 638

204
M 2020
03009

08/05/2020 171704 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR
MILK & WALNUTS

30 639

205
M 2020
03020

08/05/2020 171785 ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE
A FILMULUI
ROMÂNESC

FILMS IN FRAME 9, 16, 38,
41, 42

639

206
M 2020
03035

11/05/2020 171891 ADRIAN-MIHAI
MĂNIUȚIU
DANIEL APOSTOL-
BÎRZU

NOUA ECONOMIE 35, 41 640

207
M 2020
03085

12/05/2020 170485 HOSPITALITY
BRANDS SRL

g city grill FAMILY 35, 41, 43 640

208
M 2020
03092

12/05/2020 171738 ELLA TRAVELAND
SRL

societatea părinţilor
informaţi

35, 41 641

209
M 2020
03099

12/05/2020 171735 ȘEMINEE EXPERT
OLTENIA SRL

ȘEMINEE EXPERT
OLTENIA

35 641

210
M 2020
03106

12/05/2020 171821 SC SIMPLU SRL HYGIENIC 3, 5 642

211
M 2020
03182

14/05/2020 171912 SC AESCULAP PROD
SRL

Expectozen 5 642
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212
M 2020
03206

15/05/2020 170406 POLICOLOR SA CLUBUL
VOPSITORILOR
AUTO SUSȚINUT DE
KLAR Professional

2 642

213
M 2020
03246

18/05/2020 171926 GEORGE ADRAGĂI Ștrudelul Berman cu
vișine

30, 43 643

214
M 2020
03248

18/05/2020 171928 ADRAGĂI GEORGE Ștrudelul Berman cu
măr

30, 43 643

215
M 2020
03251

18/05/2020 171927 ADRAGĂI GEORGE Merdeneaua Berman 30, 43 643

216
M 2020
03295

20/05/2020 171776 NICOLAE
MORĂRESCU

THE Sensation 9, 25, 41 644

217
M 2020
03431

25/05/2020 171901 PAUL ANDREI
OLTEAN
STELA OLTEAN

DENTAL PRIME 10, 35, 44 644

218
M 2020
03532

28/05/2020 171815 S.C. ROBIDIRECT
TRANS S.R.L.

CMB COLECTARE
MOBILA BUCURESTI

37, 39 645

219
M 2020
03558

18/06/2020 171935 CATALIN
SOROCEANU

Kd Koncept design 37 645

220
M 2020
03634

02/06/2020 171864 SWEET CART S.R.L. Cutia cu tutun 35 646

221
M 2020
03636

02/06/2020 171853 SC ANGHEL
BROTHERS
PRODUCTION SRL

itf imagine timisoara
festival Festival de
Fotografie si Film

41 646

222
M 2020
03640

02/06/2020 171779 SC APICOLA
PASTORAL-
GEORGESCU SRL

ALBINA CARPATINĂ
Lăptișor C

5 647

223
M 2020
03660

02/06/2020 171673 LIDER TEX SRL onTOP 36 647

224
M 2020
03662

02/06/2020 171672 LIDER TEX SRL myontop 36 647

225
M 2020
03702

04/06/2020 171848 SC CT BLEND
CONFIDENCE SRL

CT COFFEE TASTE
THE CITY

16, 30, 35,
43

648

226
M 2020
03704

03/06/2020 171680 VIEWER MEDIA
AGENCY SRL

CENTRU DE
PUBLICITATE
TURISTICA VIEWER
MEDIA AGENCY

35 648

227
M 2020
03739

04/06/2020 171820 BIBORTENI AQUA
S.R.L.

BIBORȚENI Apă
minerală naturală
carbogazificată FORTE

32, 35 649

228
M 2020
03795

08/06/2020 171904 SALES HOUSE SRL ro digital romania 9, 35, 42 649

229
M 2020
03798

09/06/2020 171911 S.C. GEORGIANA &
FLORIN S.R.L.

SIBIANCA
www.sibianca.ro

30, 31, 35,
39, 43

650

230
M 2020
03802

09/06/2020 171781 SC CASA AUTO
LEȚCANI SRL

MALL AUTO 16, 35, 36,
37, 39, 41,
43

651

231
M 2020
03806

09/06/2020 171943 DIANA-ELENA
IONESCU

JOFIELLE 25 651

232
M 2020
03861

10/06/2020 171777 MOBEX SA M TÂRGU MUREȘ 20, 35, 36 652
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233
M 2020
03864

10/06/2020 171835 LOCAL HUB SRL Roade și Merinde 29, 30, 31,
32, 35, 43

652

234
M 2020
03871

10/06/2020 171674 LIDER TEX SRL onTOPcard 36 653

235
M 2020
03911

22/06/2020 171940 ELENA PRODAN CASA BLANCA
WELCOME HOME

41, 43 653

236
M 2020
03924

12/06/2020 171730 AEK JOBS SRL EKA HOLDINGS 35 654

237
M 2020
04005

16/06/2020 171819 ALEXANDRU LIVIU
GHEORGHIȚĂ

Maison DADOO 31, 35, 38,
39, 41, 43,
44

655

238
M 2020
04042

17/06/2020 171826 ALEXANDRU SILLY BUENASADO
STEAKHOUSE

29, 43 655

239
M 2020
04073

17/06/2020 171939 SC DCNEWS
RESEARCH &
DEVELOPMENT SRL

ARGUMENT. Centrul
de Sondare pentru
Suportul Deciziilor

35, 38, 41 656

240
M 2020
04087

18/06/2020 171934 ALEXANDRU
CIOCOIU

AbiSSiiX 41 656

241
M 2020
04099

18/06/2020 171847 SC RED BERRY
DIGITAL SRL-D

Mesteri Locali 35, 37, 42 656

242
M 2020
04140

19/06/2020 171909 ADDICTED
PROFESIONAL CARE
S.R.L.

addict colostrum
PRIMA HRANĂ
PENTRU PIELEA TA

3 657

243
M 2020
04167

23/06/2020 171669 ETNOCULTURA SRL țesături de la bunica 24 658

244
M 2020
04185

22/06/2020 171854 MEHMET-SIDDIK
YILDIRIM

Emre Baklava dulciuri
de poveste

30, 35 658

245
M 2020
04242

23/06/2020 171913 RALUCA HAGIVRETA-
ICHIM

Societe Gourmet
Cooking Classes

41, 43 658

246
M 2020
04243

23/06/2020 171918 GEORGE-CATALIN
VRAJITORU

PetKit 35 659

247
M 2020
04268

30/06/2020 171824 AGROFEN PRODUCT
SRL

SAVORI
ARDELENEŞTI

32 659

248
M 2020
04285

24/06/2020 171771 DANIEL ENACHE DAIMARA 36, 43 659

249
M 2020
04288

24/06/2020 171780 ANDREI-MARIUS
MARCU
TIBERIU URIAȘU

Law of attraction live 41 660

250
M 2020
04325

25/06/2020 171856 CORECT 2000 SRL PESTMAN 5 660

251
M 2020
04334

25/06/2020 171670 NUTRIENTO CEREAL
SRL

nutriento YOUR DOSE
OF WHAT MATTERS

29, 30, 32,
35, 43

660

252
M 2020
04357

25/06/2020 171671 SC RINGHEL TEAM
SRL

P 9 662

253
M 2020
04363

26/06/2020 171869 SC AD AUTO TOTAL
SRL

ZIUA MECANICILOR
AUTO

12, 35, 37,
41

663

254
M 2020
04386

29/06/2020 171724 S.C. FLIP
TECHNOLOGIES
S.R.L.

flip 35, 36 663
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255
M 2020
04388

29/06/2020 171725 DULCICA-CLAUDIA
FLOREA

FÂNTÂNA CRAIULUI 32, 43 664

256
M 2020
04410

29/06/2020 171810 BLUE IRIS
DEVELOPING SRL

Ubitec 9 664

257
M 2020
04445

30/06/2020 171868 SC ARENA CONCEPT
VISION SRL

iShield 9, 35 665

258
M 2020
04467

01/07/2020 171857 PROFI ROM FOOD
S.R.L.

CAMINO 30 665

259
M 2020
04473

30/06/2020 171799 SERGIU OCTAVIAN
PATT

DJ SOP 41 666

260
M 2020
04474

30/06/2020 171903 ELENA IULIANA
MÜNCH

Sinfonia Gustului 29 666

261
M 2020
04493

01/07/2020 171749 ANA ŢALEA N-ai scaun? Ia
CoprActiv. Natural,
activ

5, 35 667

262
M 2020
04494

01/07/2020 171750 ANA ŢALEA N-ai scaun? Ia
CoprActiv. Natural,
laxativ

5, 35 667

263
M 2020
04536

02/07/2020 171747 CLAUDIU-RARES
TIMIS
SINEVICI GABRIELA
TIMIS

Transylvania Log
Cabins - Out of This
World!

43 667

264
M 2020
04538

02/07/2020 171743 GRUP STING
TRANSILVANIA SRL

grupsting
TRASILVANIA

9, 35 668

265
M 2020
04552

02/07/2020 171817 UNIUNEA SALVATI
ROMANIA

Votează unde
contează!

9, 16, 35,
36, 41, 45

668

266
M 2020
04592

03/07/2020 171775 LUMINITA IONEL exceley, Partners in
vision

35, 42 669

267
M 2020
04606

03/07/2020 171851 FLOREA GRUP SRL PETRA pavaje 19, 37 670

268
M 2020
04648

06/07/2020 171849 ASOCIATIA
CRESCATORILOR DE
PASARI SI ANIMALE
MICI IN RASA PURA
TARA FAGARASULUI

CUPA TRANSILVANIEI
ROMÂNIA

41 670

269
M 2020
04698

09/07/2020 171861 SEPULVEDA CUBE
SRL

South East CUSTOMS 6, 35 671

270
M 2020
04702

07/07/2020 171773 ALEXANDRU-FLORIN
MIHAI

7 FRIENDS &
WATCHES

14, 35 682

271
M 2020
04714

08/07/2020 171797 GABRIEL-GRIGORE
DUNCA

DUNCA GROUP 19 683

272
M 2020
04721

08/07/2020 171796 GABRIEL-GRIGORE
DUNCA

VENEZIA
SHOWROOM

19 683

273
M 2020
04736

08/07/2020 171806 SC MASON-JAR
SERVICII SRL

JH Jardine Hills 33, 35, 43 684

274
M 2020
04740

09/07/2020 171801 SC REWE ROMANIA
SRL

Economisim bani, nu
dragoste.

35 685

275
M 2020
04741

09/07/2020 171802 SC REWE ROMANIA
SRL

PENNY. Economisim
bani, nu calitate.

35 685
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276
M 2020
04742

09/07/2020 171793 KHEPRIX SRL PLANARTY 9 686

277
M 2020
04766

09/07/2020 171723 EIS ROMELIANA &
GERARD S.R.L.

belle.sin 25 686

278
M 2020
04768

09/07/2020 171814 LAURA-NICOLETA
NASTA

Secret... 3, 35 687

279
M 2020
04793

09/07/2020 171893 SC Restaurant Lloyd
SRL

RESTAURANT Lloyd 43 687

280
M 2020
04795

09/07/2020 171898 SC Restaurant Lloyd
SRL

Terasa Lloyd 43 687

281
M 2020
04807

10/07/2020 171894 LIVIA BĂLĂNESCU BOOM DE BUN 30 688

282
M 2020
04816

10/07/2020 171774 DANIEL ENACHE SOLEIL RESIDENCE 36, 43 688

283
M 2020
04818

10/07/2020 171786 INVESTPOINT
ADVISORY SRL

valoarea evaluare
automată / vânzare
imediată

36 689

284
M 2020
04819

10/07/2020 171772 S.C. INFUSED
DIVANA S.R.L.

GLOW 2 GO g2g 44 689

285
M 2020
04824

13/07/2020 171729 ASOCIATIA SUS
INIMA

SUS INIMA 41, 45 690

286
M 2020
05241

27/07/2020 171838 S.C VALI BALMECU
S.R.L

S SANTA CLINIC 44 690

287
M 2020
05578

10/08/2020 171839 SC ALIAN HAPPY
SECURITY SRL

ALIAN HAPPY
SECURITY

39, 42, 45 690

288
M 2020
06238

03/09/2020 171840 ULTRA GUARD SRL ULTRA GUARD 45 691

289
M 2020
06470

14/09/2020 171841 GLORIOS SECURITY
SRL

GLORIOS SECURITY 45 691

290
M 2020
06545

16/09/2020 171842 DECEBAL SECURITY
SRL

DECEBAL SECURITY 45 692

291
M 2020
06600

18/09/2020 171843 RAL BUT TRUST
SECURITY SRL

RAL BUT TRUST
SECURITY

45 692
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Nr. marcă Nr. depozit pag.
(111) (210)

121252 M 2012 03041 544
127574 M 2012 01030 537
128042 M 2011 01582 533
146083 M 2012 04500 547
170406 M 2020 03206 642
170425 M 2020 02990 634
170467 M 2012 03997 545
170485 M 2020 03085 640
171663 M 2017 02582 553
171664 M 2018 03765 560
171665 M 2018 03766 561
171666 M 2018 03767 561
171667 M 2018 03768 562
171668 M 2018 03769 562
171669 M 2020 04167 658
171670 M 2020 04334 660
171671 M 2020 04357 662
171672 M 2020 03662 647
171673 M 2020 03660 647
171674 M 2020 03871 653
171675 M 2012 01914 542
171676 M 2012 01913 542
171677 M 2020 02347 615
171678 M 2012 01114 538
171679 M 2012 01439 540
171680 M 2020 03704 648
171681 M 2020 02986 633
171682 M 2020 02984 632
171683 M 2020 02985 633
171684 M 2020 02983 632
171685 M 2020 02982 631
171686 M 2020 02980 631
171687 M 2020 02979 630
171688 M 2020 02978 630
171689 M 2020 02976 629
171690 M 2020 02937 620
171691 M 2020 02944 623
171692 M 2020 02945 624
171693 M 2020 02949 624
171694 M 2020 02950 625
171695 M 2020 02951 625
171696 M 2020 02952 626
171697 M 2020 02999 634

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171698 M 2020 03000 635
171699 M 2020 03001 635
171700 M 2020 03002 636
171701 M 2020 03003 636
171702 M 2020 03004 637
171703 M 2020 03005 637
171704 M 2020 03009 639
171705 M 2020 03006 638
171706 M 2020 03007 638
171707 M 2020 02938 621
171708 M 2020 02939 621
171709 M 2020 02941 622
171710 M 2020 02942 622
171711 M 2020 02943 623
171712 M 2020 02969 626
171713 M 2020 02970 627
171714 M 2020 02971 627
171715 M 2020 02972 628
171716 M 2020 02974 628
171717 M 2020 02975 629
171718 M 2019 07996 592
171719 M 2020 01935 605
171720 M 2020 01930 604
171721 M 2020 01932 605
171722 M 2020 02136 612
171723 M 2020 04766 686
171724 M 2020 04386 663
171725 M 2020 04388 664
171726 M 2020 02033 610
171727 M 2018 06846 573
171728 M 2018 08480 583
171729 M 2020 04824 690
171730 M 2020 03924 654
171731 M 2014 07122 550
171732 M 2016 01732 551
171733 M 2020 01593 601
171734 M 2019 07408 592
171735 M 2020 03099 641
171736 M 2020 01763 603
171737 M 2020 01945 605
171738 M 2020 03092 641
171739 M 2020 02543 616
171740 M 2020 02168 612

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171741 M 2020 01767 604
171742 M 2020 01484 601
171743 M 2020 04538 668
171744 M 2020 02678 618
171745 M 2020 01277 600
171746 M 2019 03633 586
171747 M 2020 04536 667
171748 M 2020 01701 603
171749 M 2020 04493 667
171750 M 2020 04494 667
171751 M 2018 03778 566
171752 M 2018 03776 565
171753 M 2018 03785 568
171754 M 2018 03782 568
171755 M 2018 03786 569
171756 M 2018 03777 566
171757 M 2018 03781 567
171758 M 2018 03772 563
171759 M 2018 03773 564
171760 M 2018 03774 564
171761 M 2018 03771 563
171762 M 2018 03787 569
171763 M 2018 03780 567
171764 M 2018 03775 565
171765 M 2016 06942 552
171766 M 2019 00883 584
171767 M 2020 02321 614
171768 M 2020 02010 610
171769 M 2020 00370 595
171770 M 2017 07138 557
171771 M 2020 04285 659
171772 M 2020 04819 689
171773 M 2020 04702 682
171774 M 2020 04816 688
171775 M 2020 04592 669
171776 M 2020 03295 644
171777 M 2020 03861 652
171778 M 2019 08881 593
171779 M 2020 03640 647
171780 M 2020 04288 660
171781 M 2020 03802 651
171782 M 2020 02866 620
171783 M 2012 02036 543
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171784 M 2012 04166 545
171785 M 2020 03020 639
171786 M 2020 04818 689
171787 M 2011 01880 533
171788 M 2016 04751 552
171789 M 2016 07223 553
171790 M 2020 02121 611
171791 M 2020 01995 608
171792 M 2020 01993 607
171793 M 2020 04742 686
171794 M 2010 03895 533
171795 M 2018 07363 574
171796 M 2020 04721 683
171797 M 2020 04714 683
171798 M 2019 05444 590
171799 M 2020 04473 666
171800 M 2012 04298 546
171801 M 2020 04740 685
171802 M 2020 04741 685
171803 M 2012 01509 540
171804 M 2018 01537 558
171805 M 2012 01756 541
171806 M 2020 04736 684
171807 M 2012 02087 543
171808 M 2011 06340 535
171809 M 2020 02034 611
171810 M 2020 04410 664
171811 M 2020 00361 594
171812 M 2020 00362 594
171813 M 2020 00363 595
171814 M 2020 04768 687
171815 M 2020 03532 645
171816 M 2012 01165 539
171817 M 2020 04552 668
171818 M 2020 02600 616
171819 M 2020 04005 655
171820 M 2020 03739 649
171821 M 2020 03106 642
171822 M 2018 06159 572
171823 M 2018 06161 572
171824 M 2020 04268 659
171825 M 2020 01037 599
171826 M 2020 04042 655

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171827 M 2020 02177 612
171828 M 2016 02134 551
171829 M 2012 04206 546
171830 M 2018 05676 571
171831 M 2012 01239 539
171832 M 2019 05530 591
171833 M 2012 02098 544
171834 M 2012 00906 537
171835 M 2020 03864 652
171836 M 2019 03541 585
171837 M 2019 03542 586
171838 M 2020 05241 690
171839 M 2020 05578 690
171840 M 2020 06238 691
171841 M 2020 06470 691
171842 M 2020 06545 692
171843 M 2020 06600 692
171844 M 2011 03829 534
171845 M 2012 00769 536
171846 M 2019 00319 584
171847 M 2020 04099 656
171848 M 2020 03702 648
171849 M 2020 04648 670
171850 M 2020 02031 610
171851 M 2020 04606 670
171852 M 2017 00902 553
171853 M 2020 03636 646
171854 M 2020 04185 658
171855 M 2020 00596 597
171856 M 2020 04325 660
171857 M 2020 04467 665
171858 M 2020 02201 614
171859 M 2020 00749 597
171860 M 2012 04964 548
171861 M 2020 04698 671
171862 M 2020 02746 619
171863 M 2020 00468 596
171864 M 2020 03634 646
171865 M 2012 01310 539
171866 M 2020 02748 619
171867 M 2018 04324 570
171868 M 2020 04445 665
171869 M 2020 04363 663

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171870 M 2018 05094 570
171871 M 2020 01051 599
171872 M 2020 01085 600
171873 M 2020 02616 618
171874 M 2011 03953 534
171875 M 2019 00475 584
171876 M 2013 08266 549
171877 M 2013 02787 549
171878 M 2017 04804 556
171879 M 2017 04803 555
171880 M 2017 04807 556
171881 M 2019 06172 591
171882 M 2019 08920 594
171883 M 2012 00162 536
171884 M 2017 04250 555
171885 M 2016 03941 551
171886 M 2012 01902 541
171887 M 2012 01809 541
171888 M 2018 00591 557
171889 M 2011 05480 534
171890 M 2012 04681 547
171891 M 2020 03035 640
171892 M 2012 00056 535
171893 M 2020 04793 687
171894 M 2020 04807 688
171895 M 2018 01253 557
171896 M 2018 01889 558
171897 M 2018 01890 559
171898 M 2020 04795 687
171899 M 2019 06692 591
171900 M 2019 08900 593
171901 M 2020 03431 644
171902 M 2020 00922 598
171903 M 2020 04474 666
171904 M 2020 03795 649
171905 M 2012 02023 543
171906 M 2019 04824 590
171907 M 2018 01934 560
171908 M 2019 01022 585
171909 M 2020 04140 657
171910 M 2019 03784 590
171911 M 2020 03798 650
171912 M 2020 03182 642
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171913 M 2020 04242 658
171914 M 2020 00454 596
171915 M 2012 02522 544
171916 M 2012 01465 540
171917 M 2017 02691 554
171918 M 2020 04243 659
171919 M 2018 06543 573
171920 M 2020 01019 598
171921 M 2012 04562 547
171922 M 2015 00545 550
171923 M 2020 02221 614
171924 M 2020 01960 606
171925 M 2019 08211 593
171926 M 2020 03246 643
171927 M 2020 03251 643
171928 M 2020 03248 643
171929 M 2012 01127 538
171930 M 2012 01132 538
171931 M 2013 00549 549
171932 M 2017 04208 554
171933 M 2018 07280 574
171934 M 2020 04087 656
171935 M 2020 03558 645
171936 M 2020 02333 615
171937 M 2011 02069 533
171938 M 2019 06377 591
171939 M 2020 04073 656
171940 M 2020 03911 653
171941 M 2020 01614 602
171942 M 2020 02132 611
171943 M 2020 03806 651
171944 M 2020 01927 604
171945 M 2012 04805 548
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100% Alpine milk
CHOCOLATE M 2019 03542

586

2FB FUNCTIONAL
FITNESS BODYWEIGHT M 2020 00468

596

7 FRIENDS
& WATCHES M 2020 04702

682

7th Boulevard M 2020 02121 611
A.B.M.S. ASOCIATIA

BRANZARILOR
DIN MARGINIMEA
SIBIULUI BRANZA

TELEMEA DE SIBIU M 2012 00162

536

AbBRaCCIO M 2019 06172 591
AbiSSiiX M 2020 04087 656
AClinique M 2018 04324 570

ACOLLADA M 2012 04805 548
addict colostrum
PRIMA HRANĂ

PENTRU PIELEA TA M 2020 04140

657

Adrett Tronics M 2018 07280 574
ALBINA CARPATINĂ

Lăptișor C M 2020 03640
647

ALCAM M 2019 05530 591
ALIA M 2018 06159 572

ALIAN HAPPY
SECURITY M 2020 05578

690

ANCHOR FUN TIME M 2012 04298 546
Angel Kids M 2012 01132 538
ANGELMED M 2012 01127 538

ANTICARCEL M 2017 02691 554
ARCON ASOCIAȚIA

ROMÂNĂ DE DREPTUL
CONCURENȚEI M 2020 01995

608

ARGUMENT. Centrul
de Sondare pentru
Suportul Deciziilor M 2020 04073

656

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Echilibrat M 2020 02033

610

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Relaxat M 2020 02031

610

Asigurarea de calatorie
- Pachetul Zen M 2020 02034

611

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
DE DREPTUL

CONCURENȚEI
– ARCON M 2020 01993

607

AVESTAN M 2018 01890 559

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

BabyToy M 2020 00749 597
belle.sin M 2020 04766 686

BIBORȚENI Apă
minerală naturală

carbogazificată FORTE M 2020 03739

649

BLOCMANAGERNET M 2012 02522 544
BOOM DE BUN M 2020 04807 688
BRAŞOVEANUL
CHIAR MERITĂ! M 2018 03774

564

Brizza M 2017 00902 553
BUENASADO
STEAKHOUSE M 2020 04042

655

Bufetul dela Şosea
cafe & bistro M 2019 07408

592

BurgerTime to enjoy M 2019 00883 584
Café Amazon M 2020 02616 618

CAMINO M 2020 04467 665
CAMPIONATUL

NAŢIONAL DE FOTBAL
AL FERMIERILOR M 2020 02748

619

CARBOGAZ M 2015 00545 550
CARPETA M 2018 05676 571

CASA BLANCA
WELCOME HOME M 2020 03911

653

CAUTĂ DENTIST.ro M 2016 06942 552
CENTRU DE

PUBLICITATE
TURISTICA VIEWER

MEDIA AGENCY M 2020 03704

648

CHELNERITA ANULUI M 2012 00906 537
CHOCOWORLD M 2011 05480 534
Cildro PlyWood M 2011 06340 535

CLUBUL
SPORTIV PLIMOB M 2012 04562

547

CLUBUL
VOPSITORILOR

AUTO SUSȚINUT DE
KLAR Professional M 2020 03206

642

CLUJEANUL
CHIAR MERITĂ! M 2018 03771

563

CMB COLECTARE
MOBILA BUCURESTI M 2020 03532

645

CONACUL CU DOR M 2020 00362 594
CONSTRUCTII-SHOP M 2020 02746 619
COOL TOYS jucăria

care te alege M 2019 08900
593
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Cremousse M 2012 01030 537
CSC - CAME SAW

CONQUERED M 2019 08211
593

CT COFFEE
TASTE THE CITY M 2020 03702

648

CUPA TRANSILVANIEI
ROMÂNIA M 2020 04648

670

Cutia cu Fundiţă M 2020 01763 603
Cutia cu tutun M 2020 03634 646

DAIMARA M 2020 04285 659
DECEBAL SECURITY M 2020 06545 692

DENTAL PRIME M 2020 03431 644
DespreCopii.com M 2018 03781 567

DIMINEAŢA DE ŞTIRI M 2012 00056 535
DJ SOP M 2020 04473 666

DONCAFÉ FRESH
BARISTA EXPERT
American Roast M 2020 01593

601

DOR DE MICI M 2017 04803 555
DOR DE MITITEI M 2017 04804 556

dr. Manuela Răvescu
Școala de Cosmetică
și Machiaj Profesional M 2020 01945

605

Dr. Spicy M 2013 08266 549
dreamadora M 2018 08480 583

DUNCA GROUP M 2020 04714 683
DURBANE

URBANE Lădiţe.RO M 2019 00475
584

Economisim bani,
nu dragoste. M 2020 04740

685

ECOPAL
DISTRIBUTION M 2017 02582

553

EKA HOLDINGS M 2020 03924 654
Elite GAMES M 2018 06543 573
Emre Baklava

dulciuri de poveste M 2020 04185
658

ENERGENA M 2019 07996 592
EPILA VERDE M 2017 04208 554

exceley, Partners
in vision M 2020 04592

669

EXCES IMOBILIARE M 2012 04166 545
Expectozen M 2020 03182 642
EXPOZIȚIA

BALCANICĂ DE
SPORT COLUMBOFIL M 2020 02168

612

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

EXPOZIȚIA
NAȚIONALĂ DE

SPORT COLUMBOFIL
A ROMÂNIEI M 2020 01767

604

EXPOZIȚIA
PROVINCIALĂ -
REGIONALĂ DE

SPORT COLUMBOFIL M 2020 01484

601

Extracte Standardizate
HERBAGETICA

FERONIX M 2020 02866

620

Făină cu bună creştere M 2016 07223 553
Făină de Băileşti Şi

nu uita, zâmbeşte azi,
căci mâine va fi bine!
FĂINĂ DE GRÂU DIN

CÂMPIA BAILEŞTILOR M 2020 02678

618

FAIN la Cluj! M 2020 01701 603
FÂNTÂNA CRAIULUI M 2020 04388 664

FAVORIT TV M 2012 01114 538
FILMS IN FRAME M 2020 03020 639

flip M 2020 04386 663
FONDUL

PROPRIETATEA M 2012 01914
542

FONDUL
PROPRIETATEA M 2012 01913

542

FORMATIA ALBATROS M 2020 01019 598
FORMATIA ODEON M 2020 00454 596

freshop M 2017 04807 556
FR FRANCO VALVES M 2012 01902 541

GABRIELLE M 2020 02347 615
g city grill FAMILY M 2020 03085 640

GEMELLINI. PASTA
FRESCA ARTIGIANALE M 2018 05094

570

GLORIOS SECURITY M 2020 06470 691
GLOW 2 GO g2g M 2020 04819 689

grizley M 2012 01165 539
grupsting

TRASILVANIA M 2020 04538
668

HANUL SĂRĂRIE M 2018 00591 557
HAUSTERM M 2018 06846 573

HEIDI Bouquet MILK
& HAZELNUTS M 2020 02999

634

HEIDI ChocoVenture
CRISPY DARK M 2020 02969

626
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HEIDI ChocoVenture
CRISPY MILK M 2020 02950

625

HEIDI DARK 75%
cocoa INTENSE M 2020 02937

620

HEIDI DARK 85%
cocoa EXTREME M 2020 02942

622

HEIDI DARK
EXPRESSO M 2020 02943

623

HEIDI DARK
INTENSE 75% cocoa M 2020 02951

625

HEIDI DARK
MILD 50% cocoa M 2020 02945

624

HEIDI DARK MINI
DARK EXTREME 85% M 2020 02970

627

HEIDI DARK MINI
MIX COMPOSITIONS M 2020 02971

627

HEIDI DARK ORANGE M 2020 02978 630
HEIDI DARK
PISTACHIO M 2020 02980

631

HEIDI DARK
RASPBERRY M 2020 02983

632

HEIDI DARK
SALTED CARAMEL M 2020 02985

633

HEIDI DARK
SUPREME 95% cocoa M 2020 02952

626

HEIDI FLORENTINE
COCONUT M 2020 02949

624

HEIDI FLORENTINE
COFFEE M 2020 02944

623

HEIDI FLORENTINE
DARK M 2020 02941

622

HEIDI
FLORENTINE MILK M 2020 02938

621

HEIDI FLORENTINE
WHITE M 2020 02939

621

HEIDI GOURMET
BLACK CHERRIES M 2020 02982

631

HEIDI GRAND'OR
ALMONDS &
PISTACHIO M 2020 03005

637

HEIDI GRAND'OR
CARAMEL WALNUT M 2020 03007

638

HEIDI GRAND'OR
DARK & ALMONDS M 2020 03002

636

HEIDI GRAND'OR
DARK & HAZELNUTS M 2020 03000

635

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

HEIDI GRAND'OR
MILK & ALMONDS M 2020 03003

636

HEIDI GRAND'OR
MILK & WALNUTS M 2020 03009

639

HEIDI Moments
BLACK CHERRIES M 2020 03006

638

HEIDI Moments
CARAMELIZED

ALMONDS M 2020 03004

637

HEIDI Moments
CARAMELIZED

HAZELNUTS M 2020 03001

635

HEIDI PURE
CREAMY MILK M 2020 02972

628

HEIDI PURE
CREAMY WHITE M 2020 02974

628

HEIDI SIGNATURE
DESSERTS M 2020 02984

632

HEIDI SIGNATURE
FRUITS & NUTS M 2020 02986

633

HEIDI SuperFruits
BLACKBERRY

75%cocoa M 2020 02975

629

HEIDI SuperFruits
BLACKCURRANT

75%cocoa M 2020 02976

629

HEIDI SuperFruits
POMEGRANATE

75%cocoa M 2020 02979

630

HEIDI
WINTERVENTURE

PRALINE DESSERT M 2020 02990

634

HILS PALLADY
APARTMENTS M 2019 06692

591

HONEY LINE M 2019 03784 590
huami M 2020 02333 615

HUNEDOREANUL
CHIAR MERITĂ! M 2018 03773

564

HYGIENIC M 2020 03106 642
IOKO M 2011 01880 533

iShield M 2020 04445 665
itf imagine timisoara
festival Festival de
Fotografie si Film M 2020 03636

646

JH Jardine Hills M 2020 04736 684
JOFIELLE M 2020 03806 651

Kd Koncept design M 2020 03558 645
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Kifra M 2016 03941 551

LA CAVE DE
BUCAREST M 2012 01509

540

LA GUARDIA LGS
PROTECTIE SI PAZA M 2020 01037

599

Laura Cristache
Gymnastics Academy M 2019 04824

590

Law of attraction live M 2020 04288 660
Le Vernet M 2012 01239 539

Maison DADOO M 2020 04005 655
MALL AUTO M 2020 03802 651

MANDRAGORA M 2012 02087 543
MARINE M 2020 02177 612

MAXSTAR M 2012 01465 540
mediA advertisinG M 2018 03772 563

MEDIAFAX
ANNUAL REPORT M 2018 03769

562

MEDIAFAX FOTO M 2018 03767 561
MEDIAFAX

MONITORIZARE M 2018 03768
562

MEDIAFAX TALKS M 2018 03766 561
Megusta DELICII
IN ORICE FORMA M 2020 00363

595

Melidava Apilarmel M 2012 04500 547
Merdeneaua Berman M 2020 03251 643

Mesteri Locali M 2020 04099 656
Mevizio M 2020 01935 605

MILKA Trandreţea
vine din interior M 2019 03541

585

MISS BIKINI M 2010 03895 533
mobile.ro M 2019 08881 593
Montant M 2011 03953 534

M TÂRGU MUREȘ M 2020 03861 652
myontop M 2020 03662 647

MY SUSHI M 2020 01051 599
MY SUSHI M 2020 01085 600

NailsUp Professional M 2018 07363 574
N-ai scaun?
Ia CoprActiv.
Natural, activ M 2020 04493

667

N-ai scaun?
Ia CoprActiv.

Natural, laxativ M 2020 04494

667

NEKA M 2019 03633 586
Neurenerg M 2020 01932 605

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Nord Catering M 2017 07138 557
NOUA ECONOMIE M 2020 03035 640

NUM LIT M 2017 04250 555
nutriento YOUR DOSE
OF WHAT MATTERS M 2020 04334

660

OGLINDĂ,
OGLINJOARĂ,

CINE MINTE MAI
MULT DIN ŢARĂ ? M 2019 00319

584

onTOP M 2020 03660 647
onTOPcard M 2020 03871 653
OPTILIFE M 2016 02134 551

Ouă Fericite M 2012 01310 539
P M 2020 04357 662

PÂINEA Răzeșilor M 2020 02543 616
PÂNZE-PANGLICĂ

Performanța Tăierii.ro M 2020 02321
614

PECO M 2012 04206 546
PENNY. Economisim

bani, nu calitate. M 2020 04741
685

PESTMAN M 2020 04325 660
PetKit M 2020 04243 659

PETRA pavaje M 2020 04606 670
PINTENAŞ Pui

deoparte la punguţă! M 2013 00549
549

PLANARTY M 2020 04742 686
Poftino – Bun, bun, pe

cuvant de pofticios! M 2020 00361
594

Poiana Florilor M 2012 02023 543
Pot 111 M 2019 08920 594

PREMIUMgift M 2014 07122 550
PRETUL LUXULUI M 2016 04751 552

PRINTOTECA M 2012 01809 541
PRODAL M 2011 03829 534

PRO TV MAGAZIN M 2018 03775 565
RAL BUT TRUST

SECURITY M 2020 06600
692

Rapsodia M 2012 02098 544
RD GRILL M 2012 02036 543

RESTAURANT Lloyd M 2020 04793 687
Retinogold M 2020 01930 604

RIACLINIC COTROCENI
Dedicați excelenței M 2020 02201

614

riviera M 2018 01537 558
Roade și Merinde M 2020 03864 652
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ro digital romania M 2020 03795 649
Rollox M 2018 06161 572

Români care
dezvoltă ROMÂNIA M 2016 01732

551

ROTILĂ M 2020 00922 598
SAVORI ARDELENEŞTI M 2020 04268 659

Secret... M 2020 04768 687
ȘEMINEE

EXPERT OLTENIA M 2020 03099
641

SGE bucuria reintalnirii
scolare standard

intern de excelenta in
calitate ateliere scolare

acreditata prin OM
nr.497 din 31.08.2018 M 2020 02136

612

SIBIANCA
www.sibianca.ro M 2020 03798

650

Sinfonia Gustului M 2020 04474 666
societatea

părinţilor informaţi M 2020 03092
641

Societe Gourmet
Cooking Classes M 2020 04242

658

SOLEIL RESIDENCE M 2020 04816 688
South East CUSTOMS M 2020 04698 671

S SANTA CLINIC M 2020 05241 690
STAR BT BT BANCA

TRANSILVANIA M 2011 01582
533

STRATUM M 2012 03041 544
Strip Hotel M 2019 06377 591
Ștrudelul

Berman cu măr M 2020 03248
643

Ștrudelul
Berman cu vișine M 2020 03246

643

Supreme M 2018 01253 557
SUS INIMA M 2020 04824 690

Terasa Lloyd M 2020 04795 687
țesături de la bunica M 2020 04167 658

theBRIDGE M 2012 04681 547
THE INFINITY ROSES M 2020 00370 595

THE ORDINARY M 2018 01889 558
THE Sensation M 2020 03295 644

tihna numai numai bine M 2012 03997 545
TITANIA M 2020 02132 611

TOCAN DE NOVACI M 2020 00596 597
TOD TAXI M 2018 01934 560

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

TOP HUNTERS CLUB M 2020 01927 604
TRANSAVIA

Medical Center M 2019 05444
590

Transylvania
Log Cabins - Out

of This World! M 2020 04536

667

Ubitec M 2020 04410 664
uh.ro M 2012 01439 540

ULTRA GUARD M 2020 06238 691
UNDER the Tent M 2020 02010 610

URIMIL FORTE neuro M 2020 01614 602
valoarea evaluare

automată /
vânzare imediată M 2020 04818

689

VATRA RESTAURANT
Autentic Românesc M 2020 01960

606

VENEZIA SHOWROOM M 2020 04721 683
VIA DELICE M 2012 01756 541

VIVANI M 2011 02069 533
Votează unde contează! M 2020 04552 668

VR Biopic Studio
Transilvania M 2020 02600

616

WHY M 2012 00769 536
WINDBOAT M 2020 01277 600

WOK2WOK BY OXFIX M 2020 02221 614
WOLF M 2019 01022 585
Wotan M 2012 04964 548

WWW.DOR.RO M 2013 02787 549
WWW.MEDIAFAX.BIZ M 2018 03765 560

ZF BUSINESS
CONSTRUCT M 2018 03777

566

ZF CAFE M 2018 03780 567
ZF DINNER M 2018 03778 566

ZF DUPĂ AFACERI M 2018 03786 569
ZF EXPERT M 2018 03787 569

ZF PROFESII M 2018 03785 568
ZF PROPRIETĂŢI M 2018 03776 565

ZF TOUR M 2018 03782 568
ZIUA MECANICILOR

AUTO M 2020 04363
663
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ADDICTED PROFESIONAL CARE S.R.L. M 2020 04140 657
ADRAGĂI GEORGE M 2020 03246 643
AEK JOBS SRL M 2020 03924 654
AGROFEN PRODUCT SRL M 2020 04268 659
ALEXE ELENA-CHRISTIANA M 2020 02121 611
ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD M 2020 02333 615
AOSAN CRISTINA M 2012 04500 547
ASOCIATIA ACADEMIA DE DANS LAURA CRISTACHE M 2019 04824 590
ASOCIATIA BRANZARILOR DIN MARGINIMEA SIBIULUI M 2012 00162 536
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE PASARI SI ANIMALE MICI IN RASA

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE A FILMULUI ROMÂNESC M 2020 03020 639
ASOCIATIA SUS INIMA M 2020 04824 690
ASOCIATIA TOP HUNTERS CLUB M 2020 01927 604
B3 MEDIA INTERNATIONAL S.R.L. M 2020 00454 596
BĂDINICI CORNELIU FLORIN MARIAN 584

BĂLĂNESCU LIVIA M 2020 04807 688
BIBORTENI AQUA S.R.L. M 2020 03739 649
BLUE IRIS DEVELOPING SRL M 2020 04410 664
BUTA ANCA M 2020 01995 608
BUTA ANCA M 2020 01993 607
CALIN ALEXANDRU M 2012 04964 548
CARPETA.RO GRUP SRL M 2018 05676 571
CATALIN MARIUS TUŢU M 2013 02787 549
CEZAR PAPER SRL M 2016 03941 551
Chapter 4 Corp. DBA Supreme M 2018 01253 557
CIOCOIU ALEXANDRU M 2020 04087 656
CLUBUL SPORTIV PLIMOB M 2012 04562 547
CORECT 2000 SRL M 2020 04325 660
CRANTEA ALIN-LUIGI M 2020 00370 595
CREATIVE BUSINESS NETWORK SRL M 2017 04804 556
CREATIVE BUSINESS NETWORK SRL M 2017 04803 555
CREATIVE BUSINESS NETWORK SRL M 2017 04807 556
Culda Nicolae M 2020 02600 616
DECEBAL SECURITY SRL M 2020 06545 692
DECIEM BEAUTY GROUP INC. M 2018 01889 558
DECIEM BEAUTY GROUP INC. M 2018 01890 559
DENIS SRL M 2012 00769 536
DIACONU CLAUDIU M 2018 00591 557
DUNCA GABRIEL-GRIGORE M 2020 04721 683
DUNCA GABRIEL-GRIGORE M 2020 04714 683

M 2019 00319
ZAMFIR PARASCHIVA
CONSTANTIN MIRCEA ADRIAN

M 2020 04648 670
PURA TARA FAGARASULUI
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EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L. M 2019 06692 591
EIS ROMELIANA & GERARD S.R.L. M 2020 04766 686
ELLA TRAVELAND SRL M 2020 03092 641
ENACHE DANIEL M 2020 04285 659
ENACHE DANIEL M 2020 04816 688
ETNOCULTURA SRL M 2020 04167 658
Eurolife ERB Asigurari Generale SA M 2020 02033 610
EUROLIFE FFH ASIGURĂRI GENERALE SA M 2020 02034 611
EUROLIFE FFH ASIGURĂRI GENERALE SA M 2020 02031 610
EUROPA GROUP SRL M 2012 01239 539
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SPORT COLUMBOFIL M 2020 01767 604
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SPORT COLUMBOFIL M 2020 02168 612
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SPORT COLUMBOFIL M 2020 01484 601
FIEGER GABRIELA LĂCRIMIOARA M 2018 07280 574
FIEGER LĂCRIMIOARA-GABRIELA M 2017 04208 554
FISHING BOATS EXPERT SRL M 2020 01277 600
FLEISCHPARTY SRL M 2020 00361 594
FLEISCHPARTY SRL M 2020 00362 594
FLEISCHPARTY SRL M 2020 00363 595
FLOREA DULCICA-CLAUDIA M 2020 04388 664
FLOREA GRUP SRL M 2020 04606 670
FONDUL PROPRIETATEA SA M 2012 01914 542
FONDUL PROPRIETATEA SA M 2012 01913 542
FUNDATIA OLGA GUDYNN M 2012 04681 547
GABRIEL MIHAI- LEONTE M 2020 01701 603
GEORGE ADRAGĂI M 2020 03251 643
GEORGE ADRAGĂI M 2020 03248 643
GHEORGHIȚĂ LIVIU ALEXANDRU M 2020 04005 655
GLORIOS SECURITY SRL M 2020 06470 691
GRUP STING TRANSILVANIA SRL M 2020 04538 668
HAGIVRETA-ICHIM RALUCA M 2020 04242 658
HASCEVHER METAL SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI M 2012 01465 540
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02986 633
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02984 632
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02985 633
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02983 632
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02982 631
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02980 631
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02979 630
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02978 630
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02976 629
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02937 620
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02944 623
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HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02945 624
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02949 624
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02950 625
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02951 625
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02952 626
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02999 634
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03000 635
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03001 635
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03002 636
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03003 636
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03004 637
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03005 637
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03009 639
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03006 638
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 03007 638
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02938 621
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02939 621
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02941 622
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02942 622
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02943 623
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02969 626
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02970 627
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02971 627
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02972 628
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02974 628
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02975 629
HEIDI CHOCOLAT SA M 2020 02990 634
HOSPITALITY BRANDS SRL M 2020 03085 640
INTACT MEDIA ADVISORS S.R.L. M 2016 01732 551
INVESTPOINT ADVISORY SRL M 2020 04818 689
IONEL LUMINITA M 2020 04592 669
IONESCU DIANA-ELENA M 2020 03806 651
IT LABORATORY RETAIL SRL M 2019 06377 591
KHEPRIX SRL M 2020 04742 686
Kraft Foods Schweiz Holding Gmbh M 2019 03541 585
Kraft Foods Schweiz Holding Gmbh M 2019 03542 586
KX TEAMWORK SRL M 2019 08920 594
LAPADAT CRISTIAN STEFAN

LIDER TEX SRL M 2020 03662 647
LIDER TEX SRL M 2020 03660 647
LIDER TEX SRL M 2020 03871 653
LOCAL HUB SRL M 2020 03864 652

M 2020 01019 598
MELCESCU MARIAN
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MARINE S.R.L. M 2020 02177 612
MIHAI ALEXANDRU-FLORIN M 2020 04702 682
MOBEX SA M 2020 03861 652
mobile.de GmbH M 2019 08881 593
MOON MEDIA EVENTS S.R.L. M 2019 06172 591
MORĂRESCU NICOLAE M 2020 03295 644
MÜNCH IULIANA ELENA M 2020 04474 666
NASTA LAURA-NICOLETA M 2020 04768 687
NATURPHARMA BULGARIA EOOD M 2020 01614 602
NECHITA ANDREI M 2019 03633 586
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL M 2020 02132 611
NUTRICOM SYSTEMS SRL M 2019 07408 592
NUTRIENTO CEREAL SRL M 2020 04334 660
OLTEAN ANDREI PAUL

ORIENTAL DISTRIBUTION SRL M 2020 01051 599
ORIENTAL DISTRIBUTION SRL M 2020 01085 600
PARFUM DE PRIMAVARA S.R.L. M 2020 02678 618
PATT OCTAVIAN SERGIU M 2020 04473 666
PAVEL VARVARI M 2012 02522 544
PETREANU MIHAI M 2020 00468 596
PHILOSOPHY BRANDS SRL M 2016 02134 551
PICOIU VALENTIN M 2020 02221 614
PLAPCIANU ANCA-MARIA -ACTIVITATE MEDICALA M 2018 04324 570
POLICOLOR SA M 2020 03206 642
POPA IOAN M 2019 05444 590
PRODAN ELENA M 2020 03911 653
PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 04467 665
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited M 2020 02616 618
RAL BUT TRUST SECURITY SRL M 2020 06600 692
RĂVESCU DANA - MANUELA M 2020 01945 605
RESTAURANTUL VATRA S.R.L. M 2020 01960 606
Ria Clinic SRL M 2020 02201 614
ROYAL MARKET S.R.L. M 2018 07363 574
S.C. ALSIM RETAIL S.R.L. M 2019 00883 584
S.C. BANU GAMES S.R.L. M 2018 06543 573
S.C. ECOPAL DISTRIBUTION M 2017 02582 553
S.C. FABRICA DE PÂINE ȘERBAN S.R.L. M 2020 02543 616
S.C. FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. M 2020 04386 663

M 2020 03431 644
OLTEAN STELA

M 2020 04288MARCU ANDREI-MARIUS
URIAȘU TIBERIU

M 2020 03035MĂNIUȚIU ADRIAN-MIHAI
APOSTOL-BÎRZU DANIEL
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S.C. GEORGIANA & FLORIN S.R.L. M 2020 03798 650
S.C. GLOBAL ALLIANCE S.R.L. M 2020 01930 604
S.C. HERBAGETICA S.R.L. M 2020 02866 620
S.C. INFUSED DIVANA S.R.L. M 2020 04819 689
S.C. NEDBAD CULINAR EXPERT S.R.L. M 2017 07138 557
S.C. PANZE PANGLICA S.R.L. M 2020 02321 614
S.C. ROBIDIRECT TRANS S.R.L. M 2020 03532 645
S.C RAINBOW COLORFUL IDEAS S.R.L M 2020 02748 619
S.C VALI BALMECU S.R.L M 2020 05241 690
SALES HOUSE SRL M 2020 03795 649
SC AD AUTO TOTAL SRL M 2020 04363 663
SC AESCULAP PROD SRL M 2020 03182 642
SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA M 2012 01310 539
SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA M 2013 00549 549
SC ALCAM INTERNATIONAL SRL M 2019 05530 591
SC ALEVIA SRL M 2011 03953 534
SC ALIAN HAPPY SECURITY SRL M 2020 05578 690
SC ALIA SA M 2018 06159 572
SC ALIA SA M 2018 06161 572
SC ANCHOR GRUP SA M 2012 04298 546
SC ANGHEL BROTHERS PRODUCTION SRL M 2020 03636 646
SC APICOLA PASTORAL-GEORGESCU SRL M 2020 03640 647
SC APISROM SRL M 2019 03784 590
SC ARABESQUE SRL M 2012 03041 544
SC ARABESQUE SRL M 2018 06846 573
SC ARABESQUE SRL M 2018 08480 583
SC ARENA CONCEPT VISION SRL M 2020 04445 665
SC ART&CRAFT DESIGN SRL M 2012 01756 541
SC BANCA TRANSILVANIA SA M 2011 01582 533
SC CARBOGAZ SRL M 2015 00545 550
SC CASA AUTO LEȚCANI SRL M 2020 03802 651
SC CASA PASTASINI SRL M 2018 05094 570
SC CILDRO PLYWOOD SRL M 2011 06340 535
SC CLAS MEDIA SRL M 2012 01114 538
SC CREATIVE BUSINESS NETWORK SRL M 2013 08266 549
SC CT BLEND CONFIDENCE SRL M 2020 03702 648
SC DARCIM CONSULTING SRL M 2014 07122 550
SC DCNEWS RESEARCH & DEVELOPMENT SRL M 2020 04073 656
SC DESERTA SRL M 2012 01030 537
SC DOMENIUL VLADOI SRL M 2017 00902 553
SC EKO ONLINE MEDIA SRL M 2012 01439 540
SC ELM SRL M 2012 02098 544
SC EXCES IMOBILIARE SRL M 2012 04166 545
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SC G.F.C. PRO INVEST SRL M 2018 01537 558
SC GLOBAL ALLIANCE SRL M 2019 07996 592
SC GLOBAL ALLIANCE SRL M 2020 01935 605
SC GLOBAL ALLIANCE SRL M 2020 01932 605
SC HEIDI CHOCOLAT SA M 2011 05480 534
SC INK PINK SRL M 2012 03997 545
SC INTER CONTI COM SRL M 2012 01902 541
SC IOKO ELECTRIC COMPANY SRL M 2011 01880 533
SC IORDALEX SRL M 2020 00749 597
SC LA GUARDIA LIFE SRL

SC LA VILLA SRL M 2012 01509 540
SC MANDRAGORA SRL M 2012 02087 543
SC MANUFACTURA TURNU MAGURELE SRL M 2012 01165 539
SC MASON-JAR SERVICII SRL M 2020 04736 684
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03778 566
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03776 565
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03785 568
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03782 568
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03786 569
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03777 566
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03781 567
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03772 563
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03773 564
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03774 564
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03771 563
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03787 569
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03780 567
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2018 03775 565
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2016 06942 552
SC MEDIAFAX GROUP SA M 2016 04751 552
SC MEDIAFAX SA M 2018 03765 560
SC MEDIAFAX SA M 2018 03766 561
SC MEDIAFAX SA M 2018 03767 561
SC MEDIAFAX SA M 2018 03768 562
SC MEDIAFAX SA M 2018 03769 562
SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA M 2012 00906 537
SC MOLDISGRILL SRL M 2012 02036 543
SCOALA GIMNAZIALA DE EXCELENTA SFANTA MUCENITA FILOTEEA M 2020 02136 612
SC OMV PETROM SA M 2012 04206 546
SC PANICOM SRL M 2016 07223 553
SC PLAYER COM SRL M 2019 00475 584
SC PRODAL 94 SRL M 2011 03829 534

M 2020 01037 599
SC LA GUARDIA SYSTEMS SRL
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SC REALITATEA MEDIA SA M 2012 00056 535
SC RED BERRY DIGITAL SRL-D M 2020 04099 656
SC RESONANCE ADVERTISING SRL M 2012 01809 541
SC Restaurant Lloyd SRL M 2020 04793 687
SC Restaurant Lloyd SRL M 2020 04795 687
SC REWE ROMANIA SRL M 2020 04740 685
SC REWE ROMANIA SRL M 2020 04741 685
SC RINGHEL TEAM SRL M 2020 04357 662
SC SANSPORT SRL M 2020 02010 610
SC SIMPLU SRL M 2020 03106 642
SC SRD TOYS VENDING SRL M 2019 08900 593
SC STRAUSS ROMANIA SRL M 2020 01593 601
SC TOTALSOFT SA M 2012 04805 548
SC VIVANI SALUBRITATE SA M 2011 02069 533
SC ZDROVIT ROMANIA SRL M 2017 02691 554
SEDCO DISTRIBUTION S.R.L. M 2020 02746 619
ȘEMINEE EXPERT OLTENIA SRL M 2020 03099 641
SEPULVEDA CUBE SRL M 2020 04698 671
SIDONIO CATHERINE M 2020 02347 615
SILLY ALEXANDRU M 2020 04042 655
SOROCEANU CATALIN M 2020 03558 645
STROI BOGDANEL PAUL

SWEET CART S.R.L. M 2020 03634 646
ŢALEA ANA M 2020 04493 667
ŢALEA ANA M 2020 04494 667
TĂNASE MARIAN M 2019 01022 585
TANASOV GEORGE IULIAN M 2020 01763 603
TIMIS CLAUDIU-RARES

TODFAX COMEX M 2018 01934 560
ULTRA GUARD SRL M 2020 06238 691
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI NOVACI M 2020 00596 597
UNIUNEA SALVATI ROMANIA M 2020 04552 668
VÂRZARU MARIANA-CAMELIA

VASILE CRISTIAN VASU M 2012 01127 538
VASILE CRISTIAN VASU M 2012 01132 538
VASILIU ELENA M 2012 02023 543
VIEWER MEDIA AGENCY SRL M 2020 03704 648
VIOREL BRATU M 2010 03895 533
VRAJITORU GEORGE-CATALIN M 2020 04243 659
YILDIRIM MEHMET-SIDDIK M 2020 04185 658

M 2017 04250

M 2017 04250 555
DORCIOMAN VICTOR

M 2020 04536 667
TIMIS GABRIELA SINEVICI

M 2019 08211 593
MOCANU CIPRIAN GEORGE
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YILDIRIR YILMAZ M 2020 00922 598
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- (540) (210) (511) -
1 M 2019 03633 171746 1, 2, 17, 19,

20, 35, 42
586

1 M 2011 06340 171808 1, 2, 19,
20, 31

535

2 M 2019 03633 171746 1, 2, 17, 19,
20, 35, 42

586

2 M 2011 06340 171808 1, 2, 19,
20, 31

535

2 M 2020 03206 170406 2 642
2 M 2019 01022 171908 2 585
3 M 2018 07363 171795 3, 8, 21, 35 574
3 M 2020 04768 171814 3, 35 687
3 M 2020 03106 171821 3, 5 642
3 M 2018 06159 171822 3, 5, 6,

16, 21, 35
572

3 M 2018 06161 171823 3, 5, 6,
16, 21, 35

572

3 M 2016 03941 171885 3 551
3 M 2018 01889 171896 3, 35 558
3 M 2018 01890 171897 3, 35 559
3 M 2020 04140 171909 3 657
4 M 2015 00545 171922 4, 35 550
5 M 2019 07996 171718 5 592
5 M 2020 01935 171719 5 605
5 M 2020 01930 171720 5 604
5 M 2020 01932 171721 5 605
5 M 2020 04493 171749 5, 35 667
5 M 2020 04494 171750 5, 35 667
5 M 2020 03640 171779 5 647
5 M 2020 02866 171782 5, 35 620
5 M 2020 03106 171821 3, 5 642
5 M 2018 06159 171822 3, 5, 6,

16, 21, 35
572

5 M 2018 06161 171823 3, 5, 6,
16, 21, 35

572

5 M 2020 04325 171856 5 660
5 M 2011 03953 171874 5, 30 534
5 M 2020 03182 171912 5 642
5 M 2017 02691 171917 5 554
5 M 2020 01614 171941 5 602
6 M 2018 06846 171727 6, 9, 11, 17,

35, 37, 42
573

6 M 2018 06159 171822 3, 5, 6,
16, 21, 35

572

6 M 2018 06161 171823 3, 5, 6,
16, 21, 35

572

6 M 2020 04698 171861 6, 35 671
7 M 2020 01593 171733 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
601

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2020 01277 171745 7, 9, 12, 35 600
7 M 2020 02321 171767 7, 8, 35 614
7 M 2011 02069 171937 7, 39, 40,

42, 45
533

8 M 2020 02321 171767 7, 8, 35 614
8 M 2018 07363 171795 3, 8, 21, 35 574
9 M 2018 03765 171664 9, 16, 35,

38, 41, 42
560

9 M 2018 03766 171665 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

9 M 2018 03767 171666 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

9 M 2018 03768 171667 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

9 M 2018 03769 171668 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

9 M 2020 04357 171671 9 662
9 M 2018 06846 171727 6, 9, 11, 17,

35, 37, 42
573

9 M 2020 01593 171733 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

601

9 M 2020 04538 171743 9, 35 668
9 M 2020 01277 171745 7, 9, 12, 35 600
9 M 2020 03295 171776 9, 25, 41 644
9 M 2020 03020 171785 9, 16, 38,

41, 42
639

9 M 2020 04742 171793 9 686
9 M 2020 04410 171810 9 664
9 M 2020 04552 171817 9, 16, 35,

36, 41, 45
668

9 M 2020 02600 171818 9, 41, 42 616
9 M 2016 02134 171828 9 551
9 M 2020 00749 171859 9, 10 597
9 M 2020 02748 171866 9, 16, 35, 41 619
9 M 2020 04445 171868 9, 35 665
9 M 2020 03795 171904 9, 35, 42 649
9 M 2012 02522 171915 9 544
9 M 2019 08211 171925 9, 41 593

10 M 2020 00749 171859 9, 10 597
10 M 2020 03431 171901 10, 35, 44 644
11 M 2018 06846 171727 6, 9, 11, 17,

35, 37, 42
573

11 M 2020 01593 171733 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

601

11 M 2011 01880 171787 11 533
11 M 2012 04964 171860 11, 35, 37, 42 548
11 M 2012 01465 171916 11, 35 540
11 M 2020 02132 171942 11 611
12 M 2020 01277 171745 7, 9, 12, 35 600
12 M 2020 04363 171869 12, 35, 37, 41 663
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13 M 2020 01927 171944 13, 41 604
14 M 2020 04702 171773 14, 35 682
16 M 2018 03765 171664 9, 16, 35,

38, 41, 42
560

16 M 2018 03766 171665 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

16 M 2018 03767 171666 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

16 M 2018 03768 171667 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

16 M 2018 03769 171668 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

16 M 2016 01732 171732 16, 35, 38, 41 551
16 M 2018 03778 171751 16, 35, 40 566
16 M 2018 03776 171752 16, 35, 40 565
16 M 2018 03785 171753 16, 35, 40 568
16 M 2018 03782 171754 16, 35, 40 568
16 M 2018 03786 171755 16, 35, 40 569
16 M 2018 03777 171756 16, 35, 40 566
16 M 2018 03781 171757 16, 35, 40 567
16 M 2018 03772 171758 16, 35, 40 563
16 M 2018 03773 171759 16, 35 564
16 M 2018 03774 171760 16, 35, 40 564
16 M 2018 03771 171761 16, 35, 40 563
16 M 2018 03787 171762 16, 35, 40 569
16 M 2018 03780 171763 16, 35, 40 567
16 M 2018 03775 171764 16, 35,

40, 41, 42
565

16 M 2016 06942 171765 16, 35, 38, 41 552
16 M 2020 03802 171781 16, 35, 36,

37, 39, 41, 43
651

16 M 2020 03020 171785 9, 16, 38,
41, 42

639

16 M 2016 04751 171788 16, 35, 40 552
16 M 2020 01995 171791 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
608

16 M 2020 01993 171792 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

607

16 M 2012 02087 171807 16, 28, 29 543
16 M 2020 04552 171817 9, 16, 35,

36, 41, 45
668

16 M 2018 06159 171822 3, 5, 6,
16, 21, 35

572

16 M 2018 06161 171823 3, 5, 6,
16, 21, 35

572

16 M 2012 00906 171834 16, 35,
38, 41, 42

537

16 M 2011 03829 171844 16, 33, 35, 39 534
16 M 2020 03702 171848 16, 30, 35, 43 648
16 M 2020 02748 171866 9, 16, 35, 41 619

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2019 00475 171875 16, 20, 25, 39 584
16 M 2017 04807 171880 16, 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
556

16 M 2017 04250 171884 16, 28 555
16 M 2012 04681 171890 16, 41 547
17 M 2012 03041 121252 17, 19, 35 544
17 M 2018 06846 171727 6, 9, 11, 17,

35, 37, 42
573

17 M 2019 03633 171746 1, 2, 17, 19,
20, 35, 42

586

18 M 2012 00769 171845 18, 25, 35 536
19 M 2017 02582 171663 19, 20, 35 553
19 M 2012 03041 121252 17, 19, 35 544
19 M 2019 03633 171746 1, 2, 17, 19,

20, 35, 42
586

19 M 2020 04721 171796 19 683
19 M 2020 04714 171797 19 683
19 M 2011 06340 171808 1, 2, 19,

20, 31
535

19 M 2020 04606 171851 19, 37 670
20 M 2017 02582 171663 19, 20, 35 553
20 M 2018 08480 171728 20, 35 583
20 M 2019 03633 171746 1, 2, 17, 19,

20, 35, 42
586

20 M 2020 03861 171777 20, 35, 36 652
20 M 2011 06340 171808 1, 2, 19,

20, 31
535

20 M 2019 05530 171832 20, 24 591
20 M 2019 00475 171875 16, 20, 25, 39 584
21 M 2018 07363 171795 3, 8, 21, 35 574
21 M 2018 06159 171822 3, 5, 6,

16, 21, 35
572

21 M 2018 06161 171823 3, 5, 6,
16, 21, 35

572

24 M 2020 04167 171669 24 658
24 M 2012 01165 171816 24, 25, 26, 35 539
24 M 2019 05530 171832 20, 24 591
25 M 2020 02347 171677 25 615
25 M 2020 04766 171723 25 686
25 M 2020 03295 171776 9, 25, 41 644
25 M 2012 01165 171816 24, 25, 26, 35 539
25 M 2012 00769 171845 18, 25, 35 536
25 M 2019 00475 171875 16, 20, 25, 39 584
25 M 2018 01253 171895 25 557
25 M 2020 03806 171943 25 651
26 M 2020 00370 171769 26, 31, 35 595
26 M 2012 01165 171816 24, 25, 26, 35 539
27 M 2018 05676 171830 27, 35,

37, 40, 42
571

28 M 2012 04298 171800 28 546
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28 M 2012 02087 171807 16, 28, 29 543
28 M 2017 04250 171884 16, 28 555
28 M 2019 08900 171900 28, 35 593
28 M 2020 00922 171902 28, 29, 30, 43 598
29 M 2020 04334 171670 29, 30,

32, 35, 43
660

29 M 2020 01593 171733 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

601

29 M 2019 00883 171766 29, 30, 35, 43 584
29 M 2012 02087 171807 16, 28, 29 543
29 M 2020 00361 171811 29, 35 594
29 M 2020 00362 171812 29, 35 594
29 M 2020 00363 171813 29, 35 595
29 M 2020 04042 171826 29, 43 655
29 M 2020 02177 171827 29, 35, 43 612
29 M 2020 03864 171835 29, 30, 31,

32, 35, 43
652

29 M 2020 00596 171855 29, 35 597
29 M 2012 01310 171865 29 539
29 M 2013 08266 171876 29, 30,

31, 35, 39
549

29 M 2017 04804 171878 29, 35, 43 556
29 M 2017 04803 171879 29, 35, 43 555
29 M 2017 04807 171880 16, 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
556

29 M 2012 00162 171883 29, 35, 39 536
29 M 2020 00922 171902 28, 29, 30, 43 598
29 M 2020 04474 171903 29 666
29 M 2013 00549 171931 29 549
30 M 2020 04334 171670 29, 30,

32, 35, 43
660

30 M 2012 04500 146083 30 547
30 M 2020 02986 171681 30 633
30 M 2020 02984 171682 30 632
30 M 2020 02985 171683 30 633
30 M 2020 02983 171684 30 632
30 M 2020 02982 171685 30 631
30 M 2020 02980 171686 30 631
30 M 2020 02979 171687 30 630
30 M 2020 02978 171688 30 630
30 M 2020 02976 171689 30 629
30 M 2020 02937 171690 30 620
30 M 2020 02944 171691 30 623
30 M 2020 02945 171692 30 624
30 M 2020 02949 171693 30 624
30 M 2020 02950 171694 30 625
30 M 2020 02951 171695 30 625
30 M 2020 02952 171696 30 626
30 M 2020 02999 171697 30 634
30 M 2020 03000 171698 30 635

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2020 03001 171699 30 635
30 M 2020 03002 171700 30 636
30 M 2020 03003 171701 30 636
30 M 2020 03004 171702 30 637
30 M 2020 03005 171703 30 637
30 M 2020 03009 171704 30 639
30 M 2020 03006 171705 30 638
30 M 2020 03007 171706 30 638
30 M 2020 02938 171707 30 621
30 M 2020 02939 171708 30 621
30 M 2020 02941 171709 30 622
30 M 2020 02942 171710 30 622
30 M 2020 02943 171711 30 623
30 M 2020 02969 171712 30 626
30 M 2020 02970 171713 30 627
30 M 2020 02971 171714 30 627
30 M 2020 02972 171715 30 628
30 M 2020 02974 171716 30 628
30 M 2020 02975 171717 30 629
30 M 2020 01593 171733 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
601

30 M 2020 02543 171739 30 616
30 M 2020 02678 171744 30 618
30 M 2019 00883 171766 29, 30, 35, 43 584
30 M 2016 07223 171789 30, 35 553
30 M 2020 02990 170425 30 634
30 M 2012 02098 171833 30 544
30 M 2020 03864 171835 29, 30, 31,

32, 35, 43
652

30 M 2019 03541 171836 30 585
30 M 2019 03542 171837 30 586
30 M 2020 03702 171848 16, 30, 35, 43 648
30 M 2020 04185 171854 30, 35 658
30 M 2020 04467 171857 30 665
30 M 2020 01051 171871 30, 35, 43 599
30 M 2020 01085 171872 30, 35, 43 600
30 M 2020 02616 171873 30 618
30 M 2011 03953 171874 5, 30 534
30 M 2013 08266 171876 29, 30,

31, 35, 39
549

30 M 2017 04807 171880 16, 29, 30, 31,
32, 35, 39, 43

556

30 M 2011 05480 171889 30 534
30 M 2020 04807 171894 30 688
30 M 2020 00922 171902 28, 29, 30, 43 598
30 M 2019 03784 171910 30 590
30 M 2020 03798 171911 30, 31,

35, 39, 43
650

30 M 2020 03246 171926 30, 43 643
30 M 2020 03251 171927 30, 43 643
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30 M 2020 03248 171928 30, 43 643
30 M 2012 01030 127574 30, 35 537
31 M 2020 02168 171740 31, 35, 41 612
31 M 2020 01767 171741 31, 35, 41 604
31 M 2020 01484 171742 31, 35, 41 601
31 M 2020 00370 171769 26, 31, 35 595
31 M 2011 06340 171808 1, 2, 19,

20, 31
535

31 M 2020 04005 171819 31, 35, 38,
39, 41, 43, 44

655

31 M 2020 03864 171835 29, 30, 31,
32, 35, 43

652

31 M 2013 08266 171876 29, 30,
31, 35, 39

549

31 M 2017 04807 171880 16, 29, 30, 31,
32, 35, 39, 43

556

31 M 2020 03798 171911 30, 31,
35, 39, 43

650

32 M 2020 04334 171670 29, 30,
32, 35, 43

660

32 M 2020 04388 171725 32, 43 664
32 M 2020 01593 171733 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
601

32 M 2020 03739 171820 32, 35 649
32 M 2020 04268 171824 32 659
32 M 2020 03864 171835 29, 30, 31,

32, 35, 43
652

32 M 2017 04807 171880 16, 29, 30, 31,
32, 35, 39, 43

556

33 M 2020 04736 171806 33, 35, 43 684
33 M 2011 03829 171844 16, 33, 35, 39 534
33 M 2017 00902 171852 33 553
35 M 2017 02582 171663 19, 20, 35 553
35 M 2018 03765 171664 9, 16, 35,

38, 41, 42
560

35 M 2018 03766 171665 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

35 M 2018 03767 171666 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

35 M 2018 03768 171667 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

35 M 2018 03769 171668 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

35 M 2020 04334 171670 29, 30,
32, 35, 43

660

35 M 2012 01914 171675 35, 36, 41, 42 542
35 M 2012 01913 171676 35, 36, 41, 42 542
35 M 2012 01114 171678 35, 38, 41 538
35 M 2020 03704 171680 35 648
35 M 2020 04386 171724 35, 36 663

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2012 03041 121252 17, 19, 35 544
35 M 2018 06846 171727 6, 9, 11, 17,

35, 37, 42
573

35 M 2018 08480 171728 20, 35 583
35 M 2020 03924 171730 35 654
35 M 2014 07122 171731 35 550
35 M 2016 01732 171732 16, 35, 38, 41 551
35 M 2020 03099 171735 35 641
35 M 2020 01763 171736 35 603
35 M 2020 03092 171738 35, 41 641
35 M 2020 02168 171740 31, 35, 41 612
35 M 2020 01767 171741 31, 35, 41 604
35 M 2020 01484 171742 31, 35, 41 601
35 M 2020 04538 171743 9, 35 668
35 M 2020 01277 171745 7, 9, 12, 35 600
35 M 2019 03633 171746 1, 2, 17, 19,

20, 35, 42
586

35 M 2020 04493 171749 5, 35 667
35 M 2020 04494 171750 5, 35 667
35 M 2018 03778 171751 16, 35, 40 566
35 M 2018 03776 171752 16, 35, 40 565
35 M 2018 03785 171753 16, 35, 40 568
35 M 2018 03782 171754 16, 35, 40 568
35 M 2018 03786 171755 16, 35, 40 569
35 M 2018 03777 171756 16, 35, 40 566
35 M 2018 03781 171757 16, 35, 40 567
35 M 2018 03772 171758 16, 35, 40 563
35 M 2018 03773 171759 16, 35 564
35 M 2018 03774 171760 16, 35, 40 564
35 M 2018 03771 171761 16, 35, 40 563
35 M 2018 03787 171762 16, 35, 40 569
35 M 2018 03780 171763 16, 35, 40 567
35 M 2018 03775 171764 16, 35,

40, 41, 42
565

35 M 2016 06942 171765 16, 35, 38, 41 552
35 M 2019 00883 171766 29, 30, 35, 43 584
35 M 2020 02321 171767 7, 8, 35 614
35 M 2020 00370 171769 26, 31, 35 595
35 M 2020 04702 171773 14, 35 682
35 M 2020 04592 171775 35, 42 669
35 M 2020 03861 171777 20, 35, 36 652
35 M 2019 08881 171778 35, 42 593
35 M 2020 03802 171781 16, 35, 36,

37, 39, 41, 43
651

35 M 2020 02866 171782 5, 35 620
35 M 2016 04751 171788 16, 35, 40 552
35 M 2016 07223 171789 30, 35 553
35 M 2020 01995 171791 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
608
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35 M 2020 01993 171792 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

607

35 M 2010 03895 171794 35, 41 533
35 M 2018 07363 171795 3, 8, 21, 35 574
35 M 2019 05444 171798 35, 36, 44 590
35 M 2020 04740 171801 35 685
35 M 2020 04741 171802 35 685
35 M 2012 01756 171805 35, 42 541
35 M 2020 04736 171806 33, 35, 43 684
35 M 2020 00361 171811 29, 35 594
35 M 2020 00362 171812 29, 35 594
35 M 2020 00363 171813 29, 35 595
35 M 2020 04768 171814 3, 35 687
35 M 2012 01165 171816 24, 25, 26, 35 539
35 M 2020 04552 171817 9, 16, 35,

36, 41, 45
668

35 M 2020 04005 171819 31, 35, 38,
39, 41, 43, 44

655

35 M 2020 03739 171820 32, 35 649
35 M 2018 06159 171822 3, 5, 6,

16, 21, 35
572

35 M 2018 06161 171823 3, 5, 6,
16, 21, 35

572

35 M 2011 01582 128042 35, 36 533
35 M 2020 02177 171827 29, 35, 43 612
35 M 2012 04206 171829 35, 36,

37, 39, 43
546

35 M 2018 05676 171830 27, 35,
37, 40, 42

571

35 M 2020 03085 170485 35, 41, 43 640
35 M 2012 00906 171834 16, 35,

38, 41, 42
537

35 M 2020 03864 171835 29, 30, 31,
32, 35, 43

652

35 M 2011 03829 171844 16, 33, 35, 39 534
35 M 2012 00769 171845 18, 25, 35 536
35 M 2020 04099 171847 35, 37, 42 656
35 M 2020 03702 171848 16, 30, 35, 43 648
35 M 2020 04185 171854 30, 35 658
35 M 2020 00596 171855 29, 35 597
35 M 2012 04964 171860 11, 35, 37, 42 548
35 M 2020 04698 171861 6, 35 671
35 M 2020 02746 171862 35, 37 619
35 M 2020 03634 171864 35 646
35 M 2020 02748 171866 9, 16, 35, 41 619
35 M 2020 04445 171868 9, 35 665
35 M 2020 04363 171869 12, 35, 37, 41 663
35 M 2020 01051 171871 30, 35, 43 599
35 M 2020 01085 171872 30, 35, 43 600

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2013 08266 171876 29, 30,
31, 35, 39

549

35 M 2013 02787 171877 35, 42 549
35 M 2017 04804 171878 29, 35, 43 556
35 M 2017 04803 171879 29, 35, 43 555
35 M 2017 04807 171880 16, 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
556

35 M 2012 00162 171883 29, 35, 39 536
35 M 2012 01902 171886 35 541
35 M 2012 01809 171887 35, 40 541
35 M 2020 03035 171891 35, 41 640
35 M 2012 00056 171892 35, 38, 41 535
35 M 2018 01889 171896 3, 35 558
35 M 2018 01890 171897 3, 35 559
35 M 2019 06692 171899 35, 36, 37 591
35 M 2019 08900 171900 28, 35 593
35 M 2020 03431 171901 10, 35, 44 644
35 M 2020 03795 171904 9, 35, 42 649
35 M 2018 01934 171907 35, 37, 38, 39 560
35 M 2020 03798 171911 30, 31,

35, 39, 43
650

35 M 2012 01465 171916 11, 35 540
35 M 2020 04243 171918 35 659
35 M 2020 01019 171920 35, 38, 41, 42 598
35 M 2015 00545 171922 4, 35 550
35 M 2018 07280 171933 35 574
35 M 2020 02333 171936 35 615
35 M 2020 04073 171939 35, 38, 41 656
35 M 2012 04805 171945 35, 42 548
35 M 2012 01030 127574 30, 35 537
36 M 2020 03662 171672 36 647
36 M 2020 03660 171673 36 647
36 M 2020 03871 171674 36 653
36 M 2012 01914 171675 35, 36, 41, 42 542
36 M 2012 01913 171676 35, 36, 41, 42 542
36 M 2020 04386 171724 35, 36 663
36 M 2020 02033 171726 36 610
36 M 2020 04285 171771 36, 43 659
36 M 2020 04816 171774 36, 43 688
36 M 2020 03861 171777 20, 35, 36 652
36 M 2020 03802 171781 16, 35, 36,

37, 39, 41, 43
651

36 M 2012 04166 171784 36 545
36 M 2020 04818 171786 36 689
36 M 2020 01995 171791 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
608

36 M 2020 01993 171792 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

607

36 M 2019 05444 171798 35, 36, 44 590
36 M 2020 02034 171809 36 611



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 03/2021
(în ordinea clasei Nisa)

730

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2020 04552 171817 9, 16, 35,
36, 41, 45

668

36 M 2011 01582 128042 35, 36 533
36 M 2012 04206 171829 35, 36,

37, 39, 43
546

36 M 2020 02031 171850 36 610
36 M 2019 06692 171899 35, 36, 37 591
36 M 2012 02023 171905 36, 37 543
37 M 2018 06846 171727 6, 9, 11, 17,

35, 37, 42
573

37 M 2020 03802 171781 16, 35, 36,
37, 39, 41, 43

651

37 M 2020 03532 171815 37, 39 645
37 M 2012 04206 171829 35, 36,

37, 39, 43
546

37 M 2018 05676 171830 27, 35,
37, 40, 42

571

37 M 2020 04099 171847 35, 37, 42 656
37 M 2020 04606 171851 19, 37 670
37 M 2012 04964 171860 11, 35, 37, 42 548
37 M 2020 02746 171862 35, 37 619
37 M 2020 04363 171869 12, 35, 37, 41 663
37 M 2019 06692 171899 35, 36, 37 591
37 M 2012 02023 171905 36, 37 543
37 M 2018 01934 171907 35, 37, 38, 39 560
37 M 2020 03558 171935 37 645
38 M 2018 03765 171664 9, 16, 35,

38, 41, 42
560

38 M 2018 03766 171665 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

38 M 2018 03767 171666 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

38 M 2018 03768 171667 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

38 M 2018 03769 171668 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

38 M 2012 01114 171678 35, 38, 41 538
38 M 2016 01732 171732 16, 35, 38, 41 551
38 M 2016 06942 171765 16, 35, 38, 41 552
38 M 2020 03020 171785 9, 16, 38,

41, 42
639

38 M 2020 01995 171791 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

608

38 M 2020 01993 171792 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

607

38 M 2020 04005 171819 31, 35, 38,
39, 41, 43, 44

655

38 M 2012 00906 171834 16, 35,
38, 41, 42

537

38 M 2012 00056 171892 35, 38, 41 535

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2018 01934 171907 35, 37, 38, 39 560
38 M 2020 01019 171920 35, 38, 41, 42 598
38 M 2020 04073 171939 35, 38, 41 656
39 M 2012 03997 170467 39, 41, 43 545
39 M 2012 01439 171679 39 540
39 M 2020 03802 171781 16, 35, 36,

37, 39, 41, 43
651

39 M 2020 03532 171815 37, 39 645
39 M 2020 04005 171819 31, 35, 38,

39, 41, 43, 44
655

39 M 2012 04206 171829 35, 36,
37, 39, 43

546

39 M 2020 05578 171839 39, 42, 45 690
39 M 2011 03829 171844 16, 33, 35, 39 534
39 M 2019 00475 171875 16, 20, 25, 39 584
39 M 2013 08266 171876 29, 30,

31, 35, 39
549

39 M 2017 04807 171880 16, 29, 30, 31,
32, 35, 39, 43

556

39 M 2012 00162 171883 29, 35, 39 536
39 M 2018 01934 171907 35, 37, 38, 39 560
39 M 2020 03798 171911 30, 31,

35, 39, 43
650

39 M 2011 02069 171937 7, 39, 40,
42, 45

533

40 M 2018 03778 171751 16, 35, 40 566
40 M 2018 03776 171752 16, 35, 40 565
40 M 2018 03785 171753 16, 35, 40 568
40 M 2018 03782 171754 16, 35, 40 568
40 M 2018 03786 171755 16, 35, 40 569
40 M 2018 03777 171756 16, 35, 40 566
40 M 2018 03781 171757 16, 35, 40 567
40 M 2018 03772 171758 16, 35, 40 563
40 M 2018 03774 171760 16, 35, 40 564
40 M 2018 03771 171761 16, 35, 40 563
40 M 2018 03787 171762 16, 35, 40 569
40 M 2018 03780 171763 16, 35, 40 567
40 M 2018 03775 171764 16, 35,

40, 41, 42
565

40 M 2016 04751 171788 16, 35, 40 552
40 M 2018 05676 171830 27, 35,

37, 40, 42
571

40 M 2012 01809 171887 35, 40 541
40 M 2011 02069 171937 7, 39, 40,

42, 45
533

41 M 2018 03765 171664 9, 16, 35,
38, 41, 42

560

41 M 2018 03766 171665 9, 16, 35,
38, 41, 42

561
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41 M 2018 03767 171666 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

41 M 2018 03768 171667 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

41 M 2018 03769 171668 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

41 M 2012 01914 171675 35, 36, 41, 42 542
41 M 2012 03997 170467 39, 41, 43 545
41 M 2012 01913 171676 35, 36, 41, 42 542
41 M 2012 01114 171678 35, 38, 41 538
41 M 2020 02136 171722 41 612
41 M 2020 04824 171729 41, 45 690
41 M 2016 01732 171732 16, 35, 38, 41 551
41 M 2020 01945 171737 41 605
41 M 2020 03092 171738 35, 41 641
41 M 2020 02168 171740 31, 35, 41 612
41 M 2020 01767 171741 31, 35, 41 604
41 M 2020 01484 171742 31, 35, 41 601
41 M 2020 01701 171748 41 603
41 M 2018 03775 171764 16, 35,

40, 41, 42
565

41 M 2016 06942 171765 16, 35, 38, 41 552
41 M 2020 03295 171776 9, 25, 41 644
41 M 2020 04288 171780 41 660
41 M 2020 03802 171781 16, 35, 36,

37, 39, 41, 43
651

41 M 2020 03020 171785 9, 16, 38,
41, 42

639

41 M 2020 02121 171790 41 611
41 M 2020 01995 171791 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
608

41 M 2020 01993 171792 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

607

41 M 2010 03895 171794 35, 41 533
41 M 2020 04473 171799 41 666
41 M 2020 04552 171817 9, 16, 35,

36, 41, 45
668

41 M 2020 02600 171818 9, 41, 42 616
41 M 2020 04005 171819 31, 35, 38,

39, 41, 43, 44
655

41 M 2020 03085 170485 35, 41, 43 640
41 M 2012 00906 171834 16, 35,

38, 41, 42
537

41 M 2019 00319 171846 41 584
41 M 2020 04648 171849 41 670
41 M 2020 03636 171853 41 646
41 M 2020 00468 171863 41 596
41 M 2020 02748 171866 9, 16, 35, 41 619
41 M 2020 04363 171869 12, 35, 37, 41 663
41 M 2012 04681 171890 16, 41 547

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 03035 171891 35, 41 640
41 M 2012 00056 171892 35, 38, 41 535
41 M 2019 04824 171906 41 590
41 M 2020 04242 171913 41, 43 658
41 M 2020 00454 171914 41 596
41 M 2018 06543 171919 41 573
41 M 2020 01019 171920 35, 38, 41, 42 598
41 M 2012 04562 171921 41 547
41 M 2019 08211 171925 9, 41 593
41 M 2012 01132 171930 41 538
41 M 2020 04087 171934 41 656
41 M 2020 04073 171939 35, 38, 41 656
41 M 2020 03911 171940 41, 43 653
41 M 2020 01927 171944 13, 41 604
42 M 2018 03765 171664 9, 16, 35,

38, 41, 42
560

42 M 2018 03766 171665 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

42 M 2018 03767 171666 9, 16, 35,
38, 41, 42

561

42 M 2018 03768 171667 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

42 M 2018 03769 171668 9, 16, 35,
38, 41, 42

562

42 M 2012 01914 171675 35, 36, 41, 42 542
42 M 2012 01913 171676 35, 36, 41, 42 542
42 M 2018 06846 171727 6, 9, 11, 17,

35, 37, 42
573

42 M 2019 03633 171746 1, 2, 17, 19,
20, 35, 42

586

42 M 2018 03775 171764 16, 35,
40, 41, 42

565

42 M 2020 04592 171775 35, 42 669
42 M 2019 08881 171778 35, 42 593
42 M 2020 03020 171785 9, 16, 38,

41, 42
639

42 M 2020 01995 171791 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

608

42 M 2020 01993 171792 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

607

42 M 2012 01756 171805 35, 42 541
42 M 2020 02600 171818 9, 41, 42 616
42 M 2018 05676 171830 27, 35,

37, 40, 42
571

42 M 2012 00906 171834 16, 35,
38, 41, 42

537

42 M 2020 05578 171839 39, 42, 45 690
42 M 2020 04099 171847 35, 37, 42 656
42 M 2012 04964 171860 11, 35, 37, 42 548
42 M 2013 02787 171877 35, 42 549
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42 M 2020 03795 171904 9, 35, 42 649
42 M 2020 01019 171920 35, 38, 41, 42 598
42 M 2011 02069 171937 7, 39, 40,

42, 45
533

42 M 2012 04805 171945 35, 42 548
43 M 2020 04334 171670 29, 30,

32, 35, 43
660

43 M 2012 03997 170467 39, 41, 43 545
43 M 2020 04388 171725 32, 43 664
43 M 2020 01593 171733 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
601

43 M 2019 07408 171734 43 592
43 M 2020 04536 171747 43 667
43 M 2019 00883 171766 29, 30, 35, 43 584
43 M 2020 02010 171768 43 610
43 M 2017 07138 171770 43 557
43 M 2020 04285 171771 36, 43 659
43 M 2020 04816 171774 36, 43 688
43 M 2020 03802 171781 16, 35, 36,

37, 39, 41, 43
651

43 M 2012 02036 171783 43 543
43 M 2012 01509 171803 43 540
43 M 2018 01537 171804 43 558
43 M 2020 04736 171806 33, 35, 43 684
43 M 2020 04005 171819 31, 35, 38,

39, 41, 43, 44
655

43 M 2020 04042 171826 29, 43 655
43 M 2020 02177 171827 29, 35, 43 612
43 M 2012 04206 171829 35, 36,

37, 39, 43
546

43 M 2012 01239 171831 43 539
43 M 2020 03085 170485 35, 41, 43 640
43 M 2020 03864 171835 29, 30, 31,

32, 35, 43
652

43 M 2020 03702 171848 16, 30, 35, 43 648
43 M 2018 05094 171870 43 570
43 M 2020 01051 171871 30, 35, 43 599
43 M 2020 01085 171872 30, 35, 43 600
43 M 2017 04804 171878 29, 35, 43 556
43 M 2017 04803 171879 29, 35, 43 555
43 M 2017 04807 171880 16, 29, 30, 31,

32, 35, 39, 43
556

43 M 2019 06172 171881 43 591
43 M 2019 08920 171882 43 594
43 M 2018 00591 171888 43 557
43 M 2020 04793 171893 43 687
43 M 2020 04795 171898 43 687
43 M 2020 00922 171902 28, 29, 30, 43 598
43 M 2020 03798 171911 30, 31,

35, 39, 43
650

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2020 04242 171913 41, 43 658
43 M 2020 02221 171923 43 614
43 M 2020 01960 171924 43 606
43 M 2020 03246 171926 30, 43 643
43 M 2020 03251 171927 30, 43 643
43 M 2020 03248 171928 30, 43 643
43 M 2019 06377 171938 43 591
43 M 2020 03911 171940 41, 43 653
44 M 2020 04819 171772 44 689
44 M 2019 05444 171798 35, 36, 44 590
44 M 2020 04005 171819 31, 35, 38,

39, 41, 43, 44
655

44 M 2020 05241 171838 44 690
44 M 2020 02201 171858 44 614
44 M 2018 04324 171867 44 570
44 M 2020 03431 171901 10, 35, 44 644
44 M 2012 01127 171929 44 538
44 M 2017 04208 171932 44 554
45 M 2020 04824 171729 41, 45 690
45 M 2020 01995 171791 16, 35, 36,

38, 41, 42, 45
608

45 M 2020 01993 171792 16, 35, 36,
38, 41, 42, 45

607

45 M 2020 04552 171817 9, 16, 35,
36, 41, 45

668

45 M 2020 01037 171825 45 599
45 M 2020 05578 171839 39, 42, 45 690
45 M 2020 06238 171840 45 691
45 M 2020 06470 171841 45 691
45 M 2020 06545 171842 45 692
45 M 2020 06600 171843 45 692
45 M 2011 02069 171937 7, 39, 40,

42, 45
533



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modific|ri 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

4.  MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI 
     DE DREPTURI



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR
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MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

M 2020
07706/
26/10/2020

arome şi Delicii 100% NATURAL arome şi Delicii
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

023649
018189

THE LIMITED LIMITED IP
ACQUISITION LLC, 9
WEST 57TH STREET, 31
ST FLOOR, NEW YORK,
NY 10019, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

THE LIMITED LLC (a
Delaware limited liability
company), 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/1994

M 2002
00820
051727

ALPIN 57 LUX SC ALPIN 57 LUX
SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 46,
SEBEŞ, 515800, ALBA,
ROMANIA

SC ALPIN 57 LUX
S.A, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 46,
SEBEŞ, 515800, ALBA,
ROMANIA

01/2003

M 2004
00919
059683

07/2004

M 2005
06478
070493

03/2006

M 2005
09130
070966

05/2006

M 2005
12937
073483

08/2006

M 2006
00259
074358

10/2006

ALPIN 57 LUX ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46,
 JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

IGLU ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

MADRIGAL ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

MALGRA ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ROMCHERIE 
PLACEREA TA DE ZI 
CU ZI
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2006
00644
075174

11/2006

M 2006
01122
094217

08/2008

M 2006
02910
075297

11/2006

M 2006
03340
074399

10/2006

M 2006
05289
075794

12/2006

M 2010
09208
170690

SC REMAR
DISTRIBUTION PRO
SRL, STR. LUICA NR. 29,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2020

M 2011
00159
114527

TYMBARK FAMILY 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

07/2011

M 2011
00777
117269

ALDEZIN SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

AMERA ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46,
 JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

MAESTRO ALPIN ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

MINIDELICII ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

INGHETATA ALPIN 
PENTRU GUSTUL CEL 
MAI FIN!

ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

SC REMAR DP SRL,
STR. LUICA NR. 29,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

REMADET 
DETERGENTI
PROFESIONALI
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
00778
117270

CTP 12 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00779
117271

CYPER VET SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00780
117272

DEO SEPT SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00781
117273

DIAZINOL SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00783
117274

FORSEPT SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00784
117275

FUROGAL O SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00785
117276

FUROGAL T SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00786
117277

GALIFOS SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
00787
117278

GENTOCIN DOSER SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00788
117279

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00789
117280

HELMIZOL A10 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00790
117281

IVERMITE SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00791
117282

IVER-MIX SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00792
117283

LINCOVET SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00793
117284

NEOXIGAL SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00794
117285

NEOXIVIT SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

GERMOSTOP 
CICATRIZANT
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
00796
117286

OTTO CLEANS SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00797
117287

OTTO STATIC SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00801
117291

PROCAL SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00802
117292

PROVIT SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00803
117293

RATISTOP SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00804
117294

RATISTOP FORTE SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00805
117295

RATISTOP PLUS SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00806
117296

SAMPON HAPPY SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
00807
117297

SCABATOX SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00809
117298

SUPER KILLER SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00810
117299

VAMEX P.S. SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00811
117300

VARATRAZ SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00812
117301

VERMIZOL A SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00813
117302

VETASED SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEŢUL PRAHOVA,
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

04/2012

M 2011
00911
115030

2 PARALE SC 2 PARALE AFILIERE
SRL, STR. VIDIN,
NR. 60-64, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
023789, BUCUREȘTI,
ROMANIA

2PERFORMANT
NETWORK S.A., STR.
VIDIN, NR. 60-64,
PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023789,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2011

M 2011
07122
117566

GOgO-Nata ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.
46, JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.
46, JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

05/2012



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

743
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depozit/
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Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2012
00310
119871

SC JUPITER PITESTI
SRL, STR. BLĂNARI NR.
18, ET. 1, CAMERA 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

MALL RETAIL ROM
SRL, STR. BLĂNARI NR.
18, ET. 1, CAMERA 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2012

M 2012
01854
129743

04/2014

M 2012
05398
122638

02/2013

M 2012
05401
122640

02/2013

M 2013
01706
125724

09/2013

M 2013
01707
125708

09/2013

M 2014
01145
131330

07/2014

M 2014
03786
132889

ONE MODROGAN SA,
B-DUL DACIA NR. 56,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2014

extra Mereu ceva extra 
pentru tine!

POLAR AUTENTIC 
GUSTUL DE 
ALTĂDATĂ!

ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

Alpin Milk ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

FULG DE NEA ALPIN 
pentru gustul cel mai 
fin!

ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

VARTECUS ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPINIA ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

SUMMA ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

one DOWNTOWN 
PROPERTIES

ONE MODROGAN
S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 56, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2015
01321
137894

08/2015

M 2016
05523

ALPIN 57 LUX DELICIA SC ALPIN 57 LUX
SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 46,
JUDEŢUL ALBA, SEBEŞ,
515800, ALBA, ROMANIA

SC ALPIN 57 LUX
S.A., STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 46,
JUDEŢUL ALBA, SEBEŞ,
515800, ALBA, ROMANIA

ALPIN-Felie de . . . ALPIN 57 LUX SRL,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA

ALPIN 57 LUX S.A.,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.46, 
JUDEŢUL ALBA,
MUNICIPIUL SEBEŞ,
ALBA, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

004574
002504

TYTON US PIPE & FOUNDRY
CO. LLC, 3300 FIRST
STREET NORTH,
BIRMINGHAM, 35222,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

US PIPE & FOUNDRY
CO. LLC, THE
CHASE CORPORATE
DRIVE, SUITE 200,
BIRMINGHAM, AL
35244-3082, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/1995

023649
018189

THE LIMITED THE LIMITED LLC (a
Delaware limited liability
company), 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/1994

M 2000
03570
045915

CAPITAL SC EDITURA
EVENIMENTUL SI
CAPITAL SRL, STR.
CRISTIAN POPISTEANU
NR. 2-4, ET. 6, BIROUL 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC EDITURA
EVENIMENTUL
SI CAPITAL SRL,
BULEVARDUL
MĂRĂŞTI, NR. 65 - 67,
INCINTA ROMEXPO,
PAVILION, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2001

M 2001
00272
046752

PETROM RO3 SC OMV PETROM SA,
CALEA DOROBANŢILOR
NR. 239, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010567,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC OMV PETROM SA,
STR. CORALILOR, NR.
22, SECTOR 1, PETROM
CITY, BUCUREȘTI,
013329, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2002

M 2001
00526
045560

OASIS LVD Acquisition, LLC,
222 E. CAMPUS VIEW
BLVD., COLUMBUS,
13235, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

LVD Acquisition, LLC,
222 E. CAMPUS VIEW
BLVD., COLUMBUS,
43235, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2001

M 2002
00820
051727

ALPIN 57 LUX SC ALPIN 57 LUX SRL,
STR. RĂSTOCII NR. 7,
JUDEŢUL ALBA, SEBEŞ,
ROMANIA

SC ALPIN 57 LUX
SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 46,
SEBEŞ, 515800, ALBA,
ROMANIA

01/2003

M 2002
01910
052355

STG 2000 SECURITY SC STG 2000 SA, BD.
UNIRII NR. 70, BL. J4,
SC. 1, ET. 8, AP. 30,
SECTOR 3, BUCURESTI,
030829, ROMANIA

SC STG 2000 SA, BD.
UNIRII NR. 70, CAMERA
2, BL. J4, SC. 1, ET.
7, AP. 26, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030829,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2003

THE LIMITED LLC
(a Delaware limited
liability company), 2801
WEST TYVOLA ROAD,
CHARLOTTE, 28217,
CAROLINA DE NORD,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2003
03315
056051

BLIZZARD Blizzard Entertainment,
Inc., 16215 ALTON
PARKWAY, CALIFORNIA,
LOS ANGELES, 92618,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Blizzard Entertainment,
Inc., 1 BLIZZARD WAY,
IRVINE, CALIFORNIA,
92618, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/2004

M 2003
03316
056058

THE FROZEN THRONE Blizzard Entertainment,
Inc., 16215 ALTON
PARKWAY, CALIFORNIA,
LOS ANGELES, 92618,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/2004

M 2003
03317
065967

WARCRAFT Blizzard Entertainment,
Inc., 16215 ALTON
PARKWAY, CALIFORNIA,
LOS ANGELES, 92618,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Blizzard Entertainment,
Inc., 1 BLIZZARD WAY,
IRVINE, CALIFORNIA,
92618, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

08/2005

M 2003
03318
056060

STARCRAFT Blizzard Entertainment,
Inc., 16215 ALTON
PARKWAY, CALIFORNIA,
LOS ANGELES, 92618,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/2004

M 2003
03320
056115

BATTLE.NET Blizzard Entertainment,
Inc., 16215 ALTON
PARKWAY, CALIFORNIA,
LOS ANGELES, 92618,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/2004

M 2006
02423
076236

STARCRAFT BLIZZARD
ENTERTAINMENT INC,
16215 ALTON PARKWAY,
IRVINE, CALIFORNIA,
92618, STATELE UNITE
ALE AMERICII

BLIZZARD
ENTERTAINMENT INC, 1
BLIZZARD WAY, IRVINE,
CALIFORNIA, 92618,
ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/2007

M 2007
02933
084862

10/2007OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU 7, 
ETJ.2, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Blizzard Entertainment,
Inc., 1 BLIZZARD WAY,
IRVINE, CALIFORNIA,
92618, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Blizzard Entertainment,
Inc., 1 BLIZZARD WAY,
IRVINE, CALIFORNIA,
92618, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Blizzard Entertainment,
Inc., 1 BLIZZARD WAY,
IRVINE, CALIFORNIA,
92618, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR. 1, BL. 24C, SC.C,
ETJ. 2, AP. 52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ZENTYSS BRINGING 
COMFORT
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M 2007
08401
089102

XPAN OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2008

M 2008
04060
094851

NEXTCLASS SC QUARTZ MATRIX
SRL, STR. CPT. TOMIDA
NR. 3, JUD. IAŞI, IAŞI,
700506, IAȘI, ROMANIA

SC QUARTZ MATRIX
SRL, BD. CAROL I,
NR. 5, IAȘI, JUD. IAȘI,
700506, IAȘI, ROMANIA

09/2008

M 2008
08461
097913

PISTRUIATU' SC ELENY SRL, ALEEA
POLICLINICII NR. 1-2,
JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, 810274,
ROMANIA

SC ELENY SRL, CALEA
CĂLĂRAŞILOR, NR.
214, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, 810274,
BRĂILA, ROMANIA

01/2009

M 2008
08462
100857

SC ELENY SRL, ALEEA
POLICLINICII NR. 1-2,
JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, 810274,
ROMANIA

SC ELENY SRL, CALEA
CĂLORAŞILOR, NR. 214,
JUD. BRĂILA, BRĂILA,
810274, BRĂILA,
ROMANIA

05/2009

M 2008
10844
102212

ADORA MALL SC MICROCOM DOI
SRL, SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 42-44,
BANEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK,
CLADIREA A, ARIPA
A1, ETAJ 1, SPATIU
DE BIROU NR. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MICROCOM DOI
SRL, STR. LIVIU
REBREANU, NR. 4,
CENTRUL COMERCIAL
ŞI DE LOSIR PARKLAKE,
ET. 2, BIROU NR. 2,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2009

M 2009
00789
110077

JUPITER CITY D. DUNDEE
INVESTMENTS LIMITED,
STR. NACHMANI, NR.
34, , TEL AVIV YAFFO,
6579503, ISRAEL

D. DUNDEE
INVESTMENTS LIMITED,
31 BEN ZION , TEL AVIV
YAFO, 6428615, ISRAEL

10/2010

M 2009
03859
102012

INSTITUTUL NATIONAL
ROMAN PENTRU
STUDIUL AMENAJARII
SI FOLOSIRII
SURSELOR DE
ENERGIE-IRE, STR.
VASILE LASCĂR, NR.
5 - 7, ET. 2, CAM. 210,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020491, BUCUREȘTI,
ROMANIA

07/2009INSTITUTUL 
NATIONAL ROMAN 
PENTRU STUDIUL 
AMENAJĂRII SI 
FOLOSIRII SURSELOR 
DE ENERGIE-IRE

INSTITUTUL NATIONAL
ROMAN PENTRU
STUDIUL AMENAJARII
SI FOLOSIRII
SURSELOR DE
ENERGIE-IRE, 
B-DUL CAROL I NR. 29,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU 7, 
ETJ. 2, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HT HOTEL TRIUMPH 
BRAILA
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M 2009
05089
105154

New Fishka SC PEPE CONSULTING
& MANAGEMENT
SRL, STR. SOLDAT
TINA PETRE NR. 7,
BL. L 33, SC. 2, AP. 61,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PEPE CONSULTING
& MANAGEMENT SRL,
STR. POMPEILOR, NR.
3, CLĂDIREA C39, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

12/2009

M 2009
07738
105774

ING ECONOMII PENTRU
COPII

ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 106,
1102CT, AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

01/2010

M 2009
09471
107754

SC INKARK TRADING
SRL, STR.CĂLĂRAŞI,
NR. 27, CAMERA 8,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

08/2010

M 2010
01654
108163

POLICOLOR GALLERY SC POLICOLOR SA,
BDUL. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032258, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BDUL. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032258, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/2010

M 2010
02188
109730

DEKO Professional S.C. "POLICOLOR"
S.A., B-DUL THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. "POLICOLOR"
S.A., BULEVARDUL
TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061334, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2010

M 2010
02847
110606

KURCENKO OLEG
VOLODIMIROVICH,
KYIVSKA OBL., M.
OBUKHIV, VUL.,
KOZATSKYI SHLIAKH,
BUD 5, 08700, 04053,
UCRAINA

11/2010

M 2010
04127
111291

DEKO Professional S.C. "POLICOLOR"
S.A., B-DUL THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. "POLICOLOR"
S.A., B-DUL TIMIŞOARA,
NR. 98, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA,
BUCUREŞTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2010

ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 888,
1102 MG, POSTBUS
1800, 1000BV,
AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

CARBUNELE ALB KURCENKO OLEG
VOLODIMIROVICH, 
VULARTEMA, 58/2, KV. 
5,KYIV, 04053, 
UCRAINA

SC INKARK TRADING
SRL, STR. BANU NR. 8, 
BL. 8, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

INKARK Cartuse Toner 
Incarcari



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

749

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2010
04459
113120

03/2011

M 2010
05916
112426

SC ENERCONSTRUCT
SERVICII SRL, STR.
SIRIULUI NR. 5, BL. 16F,
SC. 1, PARTER, AP. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011041, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC ENERCONSTRUCT
SERVICII SRL, STR.
CARAIMAN, NR. 63,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2011

M 2010
06014
112539

ROYAL HONEY APIDAVA SRL, STR.
STEJARULUI NR.33A,
JUD. ALBA, BLAJ,
515400, ALBA, ROMANIA

02/2011

M 2010
06015
112540

APIDAVA APIDAVA SRL, STR.
STEJARULUI NR.33A,
JUD. ALBA, BLAJ,
515400, ALBA, ROMANIA

APIDAVA SRL,
STR.GHEORGHE
BARIŢIU, NR. 32, JUD.
ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA

02/2011

M 2010
06018
112542

NECTARUL ZEILOR APIDAVA SRL, STR.
STEJARULUI NR.33A,
JUD. ALBA, BLAJ,
515400, ALBA, ROMANIA

APIDAVA SRL, STR.
GHEORGHE BARIŢIU,
NR. 32, JUD. ALBA,
BLAJ, 515400, ALBA,
ROMANIA

02/2011

M 2010
06019
138508

KARINA APIDAVA SRL, STR.
STEJARULUI NR.33A,
JUD. ALBA, BLAJ,
515400, ALBA, ROMANIA

APIDAVA SRL, STR.
GHEORGHE BARIŢIU,
NR. 32, JUD. ALBA, LAJ,
515400, ALBA, ROMANIA

10/2015

M 2010
06158
112648

EOS INSOLVENTA EOS INSOLVENCY, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 4, ET. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
500010, BUCUREȘTI,
ROMANIA

02/2011

M 2010
07049
112821

BRAND DE CLUJ JUDETUL CLUJ, B-DUL
21 DECEMBRIE 1989
NR. 58, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

JUDETUL CLUJ, CALEA
DOROBANŢILOR,
NR. 106, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

02/2011

ENERCONSTRUCT 
SERVICII

MARINEL - CĂTĂLIN
PRISCORNITA, STR.
ANTON BACALBASA,
NR. 19, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BLITZ IMOBILIARE MARINEL - CĂTĂLIN
PRISCORNITA, STR.
ZAHARIA STANCU
NR. 19, BL. A1, AP.
3, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

EOS INSOLVENCY,
BULEVARDUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.
23, BL. C7, PARTER ŞI
MEZANIN, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
500010, BRAȘOV,
ROMANIA

APIDAVA SRL, STR. GH.
BARIŢIU, NR. 32, JUD.
ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA
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M 2010
07518
114545

PENCA DRAGOS, STR.
BORISOVA, 19, RUSE,
BULGARIA

PENCA DRAGOS, STR.
RUE DU PROFESSEUR
DASTRE, NR. 4,
ERMONT, FRANȚA

07/2011

M 2010
08214
114202

PATRASCANU IULIAN,
STR. MIHAI EMINESCU,
NR. 70, SAT VALEA
CIORII, COM. VALEA
CIORII, JUD. IALOMIȚA,
IALOMIȚA, ROMANIA

04/2011

M 2010
08274
112857

ZAMFIR FLORIN IOAN FLORIN IOAN ZAMFIR ,
STR. NICORIŢA NR. 14,
BL. 14, SC. A, ET. 3, AP.
15, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700397, IAȘI, ROMANIA

FLORIN IOAN ZAMFIR
, STR. BUCIUM NR. 25,
BL. B 3-1, SC. C, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

02/2011

M 2010
08566
128177

city grill catering DRAGOŞ PETRESCU,
STR. LONDRA NR.
18A, ET. 4, AP. 12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DRAGOŞ PETRESCU,
SAT OSTRATU, ALEEA
CASTANULUI, NR. 8,
JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

02/2014

M 2011
00076
116580

02/2012

M 2011
00079
114712

SC VEST GRUP
SECURITY SRL, STR.
PROF. DR. IOAN
CANTACUZINO NR. 8D,
JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

SC VEST GRUP
SECURITY SRL, STR.
PADEȘULUI, NR. 24A,
ORADEA, JUD. BIHOR,
BIHOR, ROMANIA

07/2011

M 2011
00106
114468

DELTA GAS SC DELTA GAS SRL,
CORP C3, CAM. 1, NR.
CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

07/2011

M 2011
00106
114468

DELTA GAS SC DELTA GAS COV
SRL, CORP C3, CAM. 2,
NR. CAD 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS COV
SRL, ŞOSEAUA
SLOBOZIEI, NR. KM 4,
CORP C10, CAMERA
NR. 1, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

07/2011

ORHIDEEA HEALTH & 
SPA

FL PATRASCANU IULIAN,
STR. BABA NOVAC
NR. 16, BL. 23, SC. 3, 
AP. 125, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CE SE ÎNTÂMPLĂ 
DOCTORE ?

SC DELTA GAS SRL,
ŞOS SLOBOZIEI, NR. KM
4, CORP C10, CAMERA
2, JUDEŢUL GIURGIU,
COMUNA OINACU,
087175, GIURGIU,
ROMANIA

TITLURI QUALITY SRL,
B-DUL PRIMĂVERII
NR. 14, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TITLURI QUALITY
SRL, ȘOS. FABRICA
DE GLUCOZĂ, NR. 21, 
PARTER, SECTOR2, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VGS VEST GRUP 
SECURITY PROTECTIE 
& GARDA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

751

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
00106
114468

DELTA GAS SC DELTA GAS LNC
SRL, CORP C3, CAM 5,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS LNC
SRL, ŞOSEAUA
SLOBOZIEI, NR. KM 4,
CORP C10, CAMERA
NR. 4, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

07/2011

M 2011
00106
114468

DELTA GAS SC DELTA GAS SEV
SRL, CORP C3, CAM. 4,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

07/2011

M 2011
00106
114468

DELTA GAS SC DELTA GAS BIH
SRL, CORP C3, CAM. 3,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS BIH
SRL, ŞOS SLOBOZIEI,
NR. KM. 4, CORP
C10, CAMERA 5, JUD
GIURGIU, GIURGIU,
087175, GIURGIU,
ROMANIA

07/2011

M 2011
00302
114885

09/2011

M 2011
00495
114789

08/2011

M 2011
00530
114686

07/2011

ING Home'Pay ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA
BUCURESTI,STR. AV. 
POPIŞTEANU,NR.54A, 
EXPOBUSINESS PARK,
CLĂDIREA 3, BIROUL
AMSTERDAM BROKER,
ETJ. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012095,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TARGET WEB GHISOIU IULIAN
VASILE, STR.
PRINCIPALĂ NR. 6, 
JUDEŢUL ALBA,  
CALNIC,  ALBA,
ROMANIA

GHISOIU IULIAN
VASILE, STR. AVIATOR
GHE. OLTEANU, NR.42, 
SEBEȘ, JUD. ALBA,
ALBA, ROMANIA

OUTSIDER NICOLAE ŞUTEU, 
INTR.CASTANULUI 
NR. 4, SC. B, AP. 25, 
JUDEŢUL BISTRIŢA 
NĂSĂUD,  BISTRIŢA, 
420167,  BISTRIȚA 
NĂSĂUD,  ROMANIA

NICOLAE ŞUTEU, STR.
ION POP RETEGANU
NR. 28, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420181,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

SC DELTA GAS SEV
SRL, ŞOS. SLOBOZIEI,
NR. KM 4, CORP C10,
CAMERA 6, JUD.
GIURGIU, GIURGIU,
087175, GIURGIU,
ROMANIA

ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA
BUCURESTI,STR. AV. 
POPIŞTEANU,NR. 54A,
 EXPOBUSINESS 
PARK,CLĂDIREA 3, 
SECTOR1, 
BUCUREŞTI, 012095,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
00619
114910

PROMPTER SC IPERCOMP EXIM
SRL, STR. DUNĂRII
NR.25, AP.35, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593, CLUJ, ROMANIA

SC IPERCOMP EXIM
SRL, STR.TRAIAN VUIA
NR. 97, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400397,
CLUJ, ROMANIA

09/2011

M 2011
00623
114912

RUNKIT SC IPERCOMP EXIM
SRL, STR. DUNĂRII
NR.25, AP.35, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593, CLUJ, ROMANIA

SC IPERCOMP EXIM
SRL, STR. TRAIAN VUIA
NR. 97, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400397,
CLUJ, ROMANIA

09/2011

M 2011
00683
115226

ALGERNON SC ALGERNON IMPEX
SRL, STR. MORILOR
NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031221,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
00684
115227

SC ALGERNON IMPEX
SRL, STR. MORILOR
NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031221,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
00685
115228

ALGERNON SC ALGERNON IMPEX
SRL, STR. MORILOR
NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031221,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
00686
115229

SC ALGERNON IMPEX
SRL, STR. MORILOR
NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031221,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
00820
114695

GEORGE VLADIMIR
IVASCU, STR. ION
BREZOIANU NR.
53A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2011

M 2011
00841
116581

BUSINESS magazin SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

SC ALGERNON IMPEX
SRL, SOS. BERCENI,
NR. 8, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041914,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ALGERNON
IMPEX SRL, SOS.
BERCENI, NR. 8, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041914, ROMANIA

SC ALGERNON
IMPEX SRL, SOS.
BERCENI, NR. 8, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041914, ROMANIA

SC ALGERNON
IMPEX SRL, SOS.
BERCENI, NR. 8, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 
041914, ROMANIA

GEORGE VLADIMIR
IVASCU, 
STR. OȚETARINR. 6A, 
AP. 1A, SECTOR2, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM. 3, ET. 1, SECTOR1,
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALEEA 
CELEBRITĂŢILOR
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
00849
117810

05/2012

M 2011
00911
115030

2 PARALE 2PERFORMANT
NETWORK S.A., STR.
VIDIN, NR. 60-64,
PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023789,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2011

M 2011
00994
120808

10/2012

M 2011
01120
114785

GEORGIAN ALBERTO
STOICA, STR. MIHAIL
SEBASTIAN NR. 27, BL.
S10, SC. 2, ET. 8, AP. 63,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2011

M 2011
01447
115362

ASTA-I ROMANIA SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA,
BDUL. TIMIŞOARA
NR. 26Z, ANCHOR
PLAZA, CORP A, ET. 6,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA,
BDUL. MĂRĂŞTI NR.
65-67, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
01693
117811

05/2012

M 2011
01694
117812

05/2012

DESCOPERA TITLURI QUALITY SRL,
B-DUL PRIMĂVERII
NR. 14, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TITLURI QUALITY
SRL, ȘOS. FABRICA
DE GLUCOZĂ, NR. 21, 
PARTER, SECTOR2, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

2PERFORMANT
NETWORK S.A., STR.
VULTURILOR NR. 98, 
ET.10, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FONDUL ROMAN DE
CONTRAGARANTARE
SA, STR. ARGENTINA,
NR. 41, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FONDUL ROMAN DE
CONTRAGARANTARE
SA, CALEA PLEVNEI
NR, 46-48, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GEORGIAN ALBERTO
STOICA, STR. DUNĂRII,
NR. 146-148, BL. 1-02, 
ET. 2, AP. 21,  
BRAGADIRU, JUD.
ILFOV, ILFOV, ROMANIA

TITLURI QUALITY
SRL, ȘOS. FABRICA
DE GLUCOZĂ, NR.
21, PARTER, SECTOR  2,
 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

gândul.info TITLURI QUALITY SRL,
B-DUL PRIMĂVERII
NR. 14, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TITLURI QUALITY
SRL, ȘOS. FABRICA
DE GLUCOZĂ, NR. 21, 
PARTER, SECTOR2, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TITLURI QUALITY SRL,
B-DUL PRIMĂVERII
NR. 14, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BizLawyer ROMANIAN 
LEGAL BUSINESS

CE SE INTAMPLA 
DOCTORE ? JUNIOR 
UN STILDE VIATA 
SANATOS PENTRU 
MICUTUL TAU

FRC FONDUL ROMÂN 
DE 
CONTRAGARANTARE
S.A.
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Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
01698
116586

02/2012

M 2011
01756
114991

VICTRIX VICTRIX CAPITAL SPRL,
B-DUL. ION MIHALACHE
NR. 65, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VICTRIX CAPITAL SPRL,
B-DUL. ION MIHALACHE
NR. 65, ET. 3, AP. 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2011

M 2011
01821
115244

CNCIR ROMANIA 2010 COMPANIA NATIONALA
PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR,
INSTALATIILOR
DE RIDICAT SI
RECIPIENTELOR
SUB PRESIUNE SA
- C.N.C.I.R., STR.
FLUVIULUI NR. 16,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COMPANIA NATIONALA
PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR,
INSTALATIILOR
DE RIDICAT SI
RECIPIENTELOR
SUB PRESIUNE SA -
C.N.C.I.R., STR. OCNA
SIBIULUI, NR. 46-48,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
02123
128520

SC RAVEN GROUP
SECURITY SRL, STR.
TRAIAN, NR. 51,
CAM. 2, HÂRȘOVA,
JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

02/2014

M 2011
02530
116548

MUZICA store SC FLY MUSIC SRL,
STR. ROMAN NR.
212, JUD. SUCEAVA,
BOSANCI, 727045,
SUCEAVA, ROMANIA

SC FLY MUSIC
SRL, COMUNA
BOSANCI, STR.
POMPIER GHEORGHE
COLŢUNEAC NR. 4,
BOSANCI, 727045,
SUCEAVA, ROMANIA

02/2012

M 2011
03353
115806

gg Gold Glass Romania SC GOLD GLASS SRL,
STR. VULTURILOR
NR. 53, CORP B, AP. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC GOLD GLASS SRL,
STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR. 60, ET.
2, AP. 10, CAMERA 2,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
03736
116553

SC FRIGOTEHNICA
SRL, STR. TORENTULUI
NR 2-4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021806,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FRIGOTEHNICA
SRL, STR. DELEA
VECHE NR. 2, CORP
A, ET. 11, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 024102,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

apropo tv TITLURI QUALITY SRL,
B-DUL PRIMĂVERII
NR. 14, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TITLURI QUALITY
SRL, ȘOS. FABRICA
DE GLUCOZĂ, NR. 21, 
PARTER, SECTOR2, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RAVEN GROUP 
SECURITY

SC RAVEN GROUP
SECURITY SRL, STR.
PESCARILOR NR. 38, 
BL. BM15, AP. 20,JUD. 
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

ZIUA 
FRIGOTEHNISTULUI
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marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
04350
116483

KASSA NICOLAE CIUPE, SAT
BUCIUMI (COMUNA
BUCIUMI) NR. 141,
JUDEŢUL SĂLAJ,
LOCALITATEA BUCIUMI,
SĂLAJ, ROMANIA

NICOLAE CIUPE, STR.
OCTAVIAN FODOR NR.
113, AP. 12, JUD. CLUJ,
CLUJ- NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

02/2012

M 2011
04817
119823

SC MEDIA TIQUE SRL,
SOS. NORDULUI, NR.
24-26, TRONSON II, ET.
2, CAM. 10, SECT. 1,
BUCUREŞTI, 014104,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIA TIQUE SRL,
SOS. NORDULUI, NR.
24-26, ET. 2, CAM. 26,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2011
04916
117214

SC ERFI KIDS SRL,
B-DUL NICOLAE
GRIGORESCU NR.
19, BL. V18, SC. 6, ET.
3, AP. 116, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2012

M 2011
05077
116806

EUGENIU GARCONITA,
STR. ȘCOLII NR. 44,
VILA 71, AP. 2, SAT
OSTRATU, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

03/2012

M 2011
05230
119055

07/2012

M 2011
05461
118378

WAYLITE SC PHOENIX SLAG
SERVICES SRL, STR.
SMARANDA NR. 1, JUD.
GALAŢI (PLATFORMA
ARCELOR MITTAL),
GALAŢI, 800698,
GALAȚI, ROMANIA

06/2012

M 2011
05463
118379

BENOLITE SC PHOENIX SLAG
SERVICES SRL, STR.
SMARANDA NR. 1, JUD.
GALAŢI (PLATFORMA
ARCELOR MITTAL),
GALAŢI, 800698,
GALAȚI, ROMANIA

06/2012

NĂSTASE ŢIRIAC 
TROPHY

ErFi-Let's grow and 
have fun!

SC ERFI KIDS SRL,
SPLAIUL UNIRII, NR. 49,
PARTER ȘI MEZANIN
(CAMERELE 2 ȘI 3),
BL. M19, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GARKONY STUDIO EUGENIU GARCONITA,
STR. PATRIOŢILOR
NR. 1, BL. PM16,
SC. B, AP. 55, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PHOENIX SLAG
SERVICES SRL,
STR.SMARDAN, NR. 2,
CLADIREA UZINSIDER
ENGINEERING, ET. 5, 
CAMERA 2, JUD.
GALATI, GALAŢI,
800701, GALAȚI,
ROMANIA

SC PHOENIX SLAG
SERVICES SRL, STR.
SMARDAN, NR. 2,
CLADIREA UZINSIDER
ENGINEERING, ET. 5, 
CAMERA 2, JUD.
GALATI, GALAŢI,
800701, GALAȚI,
ROMANIA

EUROAMANET BELE CORINA-LAVINIA,
B-DUL DECEBAL NR. 6, 
BL. 51, ET. 8, AP. 50, 
JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

BELE CORINA-LAVINIA,
STR. ADY ENDRE, 
NR.37, AP. 2, ORADEA,
JUD. BIHOR, BIHOR,
ROMANIA
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depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2011
05514
118911

07/2012

M 2012
00689
119723

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2012
00858
119727

XPan OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2012

M 2012
01239
171831

Le Vernet EUROPA GROUP SRL,
STR. EPISCOPUL
CHESARIE NR.
15, COMPLEXUL
REZIDENŢIAL COTY
CENTER RESIDENCE,
TRONSON E, PARTER,
BIROU 1, CAMERA 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

EUROPA GROUP SRL,
STR. FRANCEZĂ NR.60,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030106, BUCUREȘTI,
ROMANIA

02/2021

M 2012
07203
126872

FOREST RESTAURANT ZĂVOIANU DANIELA
CORINA, ŞOS.
GHEORGHE IONESCU
SISTEŞTI NR. 367,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ZĂVOIANU
DANIELA CORINA,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.25,
SINAIA, PRAHOVA,
ROMANIA

11/2013

M 2012
08068
124537

VK COMAN ANDREI
TUDOR, SPLAIUL UNIRII
NR. 275, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030138,
ROMANIA

COMAN ANDREI
TUDOR, COM.
FRUMUSANI, SAT
POSTAVARI, STR.
MICSUNELELOR,
NR.10 (FOST STR.
CLABUCET NR.6),
COMUNA FRUMUŞANI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

06/2013

SC ORTOSPEC
SRL, STR. PETOFI
SANDOR, NR. 4, ET. 1 
SI MANSARDA,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU 7, 
ETJ.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORTODENT Creating 
amazing smiles

ZENTYSS BRINGING 
COMFORT

SC ORTOSPEC
SRL, STR. PROF.
ION BOGDAN NR. 4-6, 
ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2013
04724
127763

ZĂVOIANU DANIELA
CORINA, ŞOS.
GHEORGHE IONESCU
SISTEŞTI NR. 367,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ZĂVOIANU
DANIELA CORINA,
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.25,
JUDEȚ PRAHOVA,
SINAIA, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2014

M 2014
02479
131297

BRIO SC BRIO TESTE
EDUCATIONALE
SRL, STR. GRIGORE
MOISIL NR. 42, ET. 3,
CAMERA 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC BRIO TESTE
EDUCATIONALE
SRL, STR. GRIGORE
MOISIL NR. 42, ET. 3,
CAMERA 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2014

M 2014
03786
132889

ONE DOWNTOWN
PROPERTIES SA, B-
DUL DACIA NR. 56,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ONE MODROGAN SA,
B-DUL DACIA NR. 56,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2014

M 2014
03786
132889

ONE MODROGAN
S.R.L., STR. MAXIM
GORKI NR. 20, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2014

M 2015
02933
139240

SC URBAN INVEST SRL,
STRADA CARPAȚILOR,
NR.93, ETAJ P,
AP.03-6, .BRAȘOV

11/2015

M 2015
03718
139983

XPanS500 OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2016

M 2015
03719
139982

XPCS200 OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR.G-RAL
CONSTANTINIDE, NR.1,
BL.24 C, ETJ.2, AP.52,
CAM.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2016

M 2016
01480
144782

INVESTIM CU PASIUNE I
N VIITOR

URBAN INVEST SRL,
STRADA ŞTEFAN BACIU
NR. 2, AP. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, MUNICIPIUL
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

09/2016

DE POVESTE 
IOANA HOTELS SINAIA

one DOWNTOWN 
PROPERTIES

one DOWNTOWN 
PROPERTIES

ONE MODROGAN
S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 56, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

URBAN i n v e s t SC URBAN INVEST SRL,
STR. STEFAN BACIU,
NR.2, AP.1, BRAŞOV,
RO

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TEHNOLOGIES
S.R.L., STR. IZBICENI,
NR.117-119, BIROU
7, ETJ.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011164,
BUCUREȘTI, ROMANIA

URBAN INVEST SRL,
STRADA CARPAȚILOR,
NR.93, ETAJ P, AP.03-6,
JUDEȚ BRAȘOV,
MUNICIPIUL BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2016
07521
149348

vagabond studio FREEFASHION S.R.L.,
CALEA NAȚIONALĂ NR.
28A, ETAJ 2, JUDEȚ
BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

FREEFASHION S.R.L.,
SAT RĂCHIȚI, ZONA
INDUSTRIALĂ (FOSTUL
ABATOR), JUDEȚ
BOTOȘANI, COMUNA
RĂCHIȚI, BOTOȘANI,
ROMANIA

10/2020

M 2017
06696
153940

CUSTIFY CUSTIFY SRL, STR.
SPINENI NR. 4, ET.
8, AP. 72, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2018

M 2019
03708
163931

3 SUD EST LAURENTIU IONUT
DUTA, STR. T1 NR. 104,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
MIHAI BUDEANU, STR.
TOMIS NR. 334, BL.
ST8, SC. A, ET. 6, AP. 32,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
VASILE VIOREL SIPOS,
STR. TOMIS NR. 305, BL.
6B, SC. A, ET. 4, AP. 17,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

LAURENTIU IONUT
DUTA, STR. T1 NR. 104,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
MIHAI BUDEANU,
STRADA MILANO,
NR.23, BL.B4, ET.3,
AP.305, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
VASILE VIOREL SIPOS,
STR. TOMIS NR. 305, BL.
6B, SC. A, ET. 4, AP. 17,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

11/2019

M 2020
03440
171280

STAR DEVELOPMENT IOANA ŞUFANĂ, INT.
SOLZILOR NR. 15, ET.
2+M, AP. 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IOANA ŞUFANĂ,
STRADA PESCARILOR,
NR.67A,BL.4,
ET.11+12, AP.28,
JUDEȚ CONSTANȚA,
BUCUREŞTI,
CONSTANȚA, ROMANIA

01/2021

M 2020
05765

CUSTIFY SRL,
BULEVARDUL
ALEXANDRU IOAN
CUZA,NR.99, ETAJ 3, 
AP.25, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CONAF ROMANIA CRISTINA CHIRIAC,
STRADA 32, CORP A, 
AP. 1BIS, SECTOR 1, 
BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CRISTINA CHIRIAC,
STRADA PLANTELOR,
NR. 17, CORP A,
AP. 1 BIS, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2020
09057

KoronaPay KORONAPAY EUROPE
LTD, DEMOSTHENI
SEVERIS 12, OFFICE
601, NICOSIA, CHIPRE,
CY-1080, CIPRU

KORONAPAY EUROPE
LTD, STR.GEORGIOU I,
89, MAIROZA YIATROS
COURT, ETAJUL III,
4048, LIMASSOL, CIPRU,
CIPRU, 4048, CIPRU

M 2021
00874

The Signature IOANA ŞUFANĂ, INT.
SOLZILOR, NR.15, ET.2
+ M, AP.6,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IOANA ŞUFANĂ,
STRADA PSCARILOR,
NR.67A, BL.4, ET.11+12,
AP.28, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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Modificări nume și adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
00842
116582

GANDUL MEDIA
NETWORK SRL, ȘOS.
FABRICA DE GLUCOZĂ,
NR. 21, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
00843
118666

GANDUL MEDIA
NETWORK SRL, ȘOS.
FABRICA DE GLUCOZĂ,
NR. 21, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2011
01191
115235

SC POWER CHIP
SRL, ALEEA BARAJUL
IEZER NR. 6, BL.
M3A, SC. 1, AP. 5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AVD TURBO SRL,
STR. SUCEAVA, NR. 7,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2012
02023
171905

Poiana Florilor VASILIU ELENA,
STR. NEAGOE VODĂ
NR. 18-22, BL.6/2,
SC.A, ET.1, AP. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MĂLUREANU ELENA,
STR. MONUMENTULUI
NR.36, SAT PISCUL,
COMUNA CIOLPANI,
ILFOV, ROMANIA

03/2021

M 2014
02320
132523

SPAZZ SC ALVOGEN SRL, STR.
DRUMUL GĂRII NR.
32, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

LABORMED PHARMA
TRADING S.R.L.,
BD.THEODOR PALLADY,
NR.44B, ET.2, SECTOR
3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2014

M 2017
07010
153792

H S.C. DIVISION GAS
SOLUTIONS S.R.L.,
STR. SPLAIUL UNIRII
NR. 9, BL. 9, SC. A, AP.
3-4, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI,
ROMANIA

SC HOMPLEX SRL,
BULEVARDUL PIPERA,
NR.1/VII, CLĂDIREA
NORD CITY TOWER,
ETAJ 7, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

04/2018

PROMOTOR WEB EDITING
DEVELOPMENT
SRL, STR. BIHARIA,
NR: 67-77, CORP B,
ET.1, CAMERELE1, 4, 5, 
6, 11, 12, 13, 14, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

PRO SPORT WEB EDITING
DEVELOPMENT
SRL, STR. BIHARIA,
NR: 67-77, CORP B,
ET.1, CAMERELE1, 4, 5, 
6, 11, 12, 13, 14, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

POWERCHIP 
PROFESSIONAL 
TUNING



MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI 
DE DREPTURI - CESIUNI
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Cesiuni totale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

023339
017749

GRAND SLAM PERRY ELLIS
INTERNATIONAL, INC.,

FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Perry Ellis International
Europe Limited, OLYMPIC
HOUSE, PLEASANTS
STREET, DUBLIN 8,
IRLANDA

08/1994

023340
017629

Perry Ellis International
Europe Limited, OLYMPIC
HOUSE, PLEASANTS
STREET, DUBLIN 8,
IRLANDA

08/1994

023341
017750

MUNSINGWEAR PERRY ELLIS
INTERNATIONAL, INC.,

FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Perry Ellis International
Europe Limited, OLYMPIC
HOUSE, PLEASANTS
STREET, DUBLIN 8,
IRLANDA

08/1994

023649
018189

THE LIMITED LIMITED STORES,
LLC, 7775 WALTON

PARKWAY, NEW ALBANY,
43054, STATELE

UNITE ALE AMERICII

LIMITED IP ACQUISITION
LLC, 9 WEST 57TH
STREET, 31 ST FLOOR,
NEW YORK, NY 10019,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/1994

033158
023877

DERO SAN Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/1998

038227
028894

DOMESTOS Unilever N.V.,
WENNA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/1998

041821
030541

DOMESTOS Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/1999

045489
033229

EFECTIN Wyeth LLC, 235
EAST 42ND STREET,

UP JOHN US 1 LLC, 235
EAST 42 ND STREET, N.Y.
10017, NEW YORK, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

08/1999

050031
035278

DOVE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/1999

3000  N.W.107  AVENUE,
MIAMI, FLORIDA, 33172,

PERRY ELLIS
INTERNATIONAL, INC.,
3000 N.W.107 AVENUE,
MIAMI, FLORIDA, 33172,

FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

3000  N.W.107  AVENUE,
MIAMI, FLORIDA, 33172,

NEW YORK, NEW
YORK, 10017, UNITED
STATES OF AMERICA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

763

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

051203
037024

CIF Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

05/2000

052197
039417

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

08/2000

052198
039418

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

08/2000

052199
039419

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

08/2000

052221
039424

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

09/2000

052222
039425

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

08/2000

052781
039479

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

08/2000

M 2000
01051

041578

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

01/2001

M 2000
02118

041481

DERO 2 IN 1 Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

01/2001

M 2001
06068

049422

PERRY ELLIS
AMERICA

PERRY ELLIS
INTERNATIONAL INC,

3000NW 107TH AVENUE,
MIAMI, 33172, STATELE

UNITE ALE AMERICII

Perry Ellis International
Europe Limited, OLYMPIC
HOUSE, PLEASANTS
STREET, DUBLIN 8,
IRLANDA

06/2002

M 2001
06069

049119

PERRY ELLIS PERRY ELLIS
INTERNATIONAL INC,

3000NW 107TH AVENUE,
MIAMI, 33172, STATELE

UNITE ALE AMERICII

Perry Ellis International
Europe Limited, OLYMPIC
HOUSE, PLEASANTS
STREET, DUBLIN 8,
IRLANDA

06/2002

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE 
DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

COCCOLINO EASY
IRON
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2002
01910

052355

STG 2000
SECURITY

SC STG 2000 SA, BD.
UNIRII NR. 70, CAMERA 2,
BL. J4, SC. 1, ET. 7, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI,

030829, ROMANIA

03/2003

M 2002
06575

054219

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

08/2003

M 2002
06577

054220

COCCOLINO
USCARE RAPIDA

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

08/2003

M 2004
01784

059924

DERO ITI PROMITE
SI SE TINE
DE CUVANT
SCOATE CELE MAI
FRECVENTE 99 DE
PETE

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

08/2004

M 2004
04313

061089

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

10/2004

M 2004
04314

061090

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

10/2004

M 2004
05002

062392

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

12/2004

M 2004
09222

064618

FRESH TOUCH Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

05/2005

M 2004
10156

065257

D2 DSQUARED 2 DSQUARED2 TM
S.A., 18, RUE DE

DSQUARED2
TRADEMARKS LIMITED,
5TH FLOOR, BLOCK
A, THE ATRIUM,
BLACKTHORN ROAD,
SANDYFORD, DUBLIN 18,
D18F5X2, IRLANDA

06/2005

M 2005
09806

071848

DAILY WHITE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

05/2006

S.C. STG 2000 SECURITY
S.R.L., BD. UNIRII NR. 70,
CAMERA NR.1, BL. J4, SC.
1, ET. 7, AP. 26, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030829,
ROMANIA

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

COCCOLINO FAST
DRY

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

L'EAU, LUXEMBOURG,
LUXEMBOURG,

L-1449, LUXEMBURG
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2006
08632

079837

DSQUARED2
WOOD

DSQUARED2 TM
S.A., 18, RUE DE

05/2007

M 2007
02933

084862

ZENTYSS
BRINGING
COMFORT

VERTIGO SOLUTIONS
SRL, STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3, ET. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
ROMANIA

10/2007

M 2007
03387

086516

INTERMEZZO
RISTORANTE
ITALIANO

SC INTERMEZZO SRL,
STR. PIAŢA UNIRII NR.

3, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

Felix Flaviu Sabau,
STRADA CLUJ, NR.13,
AP.2, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

11/2007

M 2007
04833

086018

GROTBUSTER Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

11/2007

M 2007
08401

089102

XPAN VERTIGO SOLUTIONS
SRL, STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3, ET. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
ROMANIA

02/2008

M 2008
09844

099215

DARKO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2009

M 2008
10261

105164

THE COLOR
OF PEOPLE
NUTRACEUTICALS
SPA COSMETICS

ADRIAN - CĂTĂLIN
OPREA , STR. MIHAI

VODĂ NR. 15, ET.
2, AP. 3, SECTOR 5,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ADRIAN - CĂTĂLIN
OPREA , STR. MIHAI
VODĂ NR. 15, ET. 2, AP. 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12/2009

M 2009
00789

110077

JUPITER CITY D. DUNDEE
INVESTMENTS LIMITED,
31 BEN ZION , TEL AVIV
YAFO, 6428615, ISRAEL

10/2010

M 2009
03083

102125

CUCCIOLONE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

07/2009

DSQUARED2
TRADEMARKS LIMITED,
5TH FLOOR, BLOCK A, 
THE ATRIUM,
BLACKTHORN ROAD,
SANDYFORD, DUBLIN 18,
D18F5X2, IRLANDA

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, 
TARILE DEJOS

Unilever I

SUPERNOVA PIT
RO.S.R.L., STR.DIONISIE
LUPU, NR.33, BIROU
E1.9, ETJ.1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

P Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM,
TARILE DEJOS

L'EAU, LUXEMBOURG,
LUXEMBOURG,

L-1449, LUXEMBURG
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2009
09346

107934

ZIARUL
HUNEDOREANULUI

SC CAPITAL NEWS
MEDIA SRL, STR. AVRAM
IANCU, BL. H1, MEZANIN,

CAM. 10B, DEVA, JUD.
HUNEDOARA, ROMANIA

MIRCEA - IOAN MOLOŢ,
STR. GHEORGHE
LAZĂR, NR.11, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

08/2010

M 2009
09471

107754

INKARK Cartuse
Toner Incarcari

INKARK TRADING
SRL, ŞOS. PĂCURARI,

NR. 71, CAMERA 4,
BLOC 478, CARA C,

ET. 6, AP. 23, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

INKARK RETAIL SRL,
STR. CĂLĂRAŞI NR. 27,
CAMERA 8, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

08/2010

M 2010
00393

108628

MUNDO VERDE ADRIAN - CĂTĂLIN
OPREA , STR. MIHAI

VODĂ NR. 15, ET.
2, AP. 3, SECTOR 5,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ADRIAN - CĂTĂLIN
OPREA , STR. MIHAI
VODĂ NR. 15, ET. 2, AP. 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2010

M 2010
07686

113841

CREATIONS
COCCOLINO

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

04/2011

M 2010
08788

113992

FLINT ELEMENTOS TRADE
LIMITED, AVLONOS,

1 MARIA HOUSE,
NICOSIA, 1075, CIPRU

STOCK COMPANY
CLOSED NON
- DIVERSIFIED
VENTURE CORPORATE
INVESTMENT
FUND ARISTON, 59
ZHILYANSKA STRRET,
OFFICE 102, UKRAINA,
KYIV,01033, UCRAINA

04/2011

M 2010
09416

118981

Când cauţi plăcerea Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2012

M 2011
00549

115910

Emmanuel Am
moştenit tradiţia.

CĂBUŢA DANIEL, STR.
FĂT FRUMOS NR. 37,
BL. A4, SC. D, ET. 1,

AP. 4, JUDEŢUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

CONSTANTIN-CORNEL
CABUTA, COMUNA
SALARD, NR. 82, SALARD,
BIHOR, ROMANIA

12/2011

M 2011
00749

115532

TV DELIVERY SHEETSWA SRL, STR.
TEMIŞANA NR. 5, ET.
2, AP. 4, CAMERA 7
ŞI 9. SECTORUL 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ADSTREAM ROMANIA
SRL, STR. W.A. MOZART,
NR. 2A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/2011
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2011
00891

115578

11/2011

M 2011
00893

120219

INTER CHI NATURE
SRL, BD. MAMAIA
284, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

10/2012

M 2011
01298

139776

LAKE VIEW SC NEW OPEN
SECTOR SA, BDUL.

MAMAIA NR. 283,
COMPLEX LAKE VIEW,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900552,

CONSTANȚA, ROMANIA

BLACK WAVE CENTER
SRL, BD. MAMAIA
NR. 283C, ET. 1, CAM.
NR. 7, CONSTANȚA,
JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

12/2015

M 2011
08227

118647

Studio 20 SC LIVE PRO SERVICES
SRL, STR. ORHIDEELOR,

NR.7, SAT OSTRATU,
JUD. ILFOV, CARTIER
PARADISUL VERDE,
COM. CORBEANCA,

ILFOV, ROMANIA

Globalmaca Holdings Ltd,
28 OCTOBER AVENUE
319, KANIKA BUSINESS
CENTER, 6TH FLOOR,
OFFICE 601B,, LIMASSOL,
3105, CIPRU

07/2012

M 2012
00310

119871

extra Mereu ceva
extra pentru tine!

MALL RETAIL ROM SRL,
STR. BLĂNARI NR. 18, ET.
1, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SUPERNOVA PIT
RO.S.R.L., STR.DIONISIE
LUPU, NR.33, BIROU
E1.9, ETJ.1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
00596

119238

gust SOS Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2012

M 2012
00689

119723

ZENTYSS
BRINGING
COMFORT

SC VERTIGO SOLUTIONS
SRL, STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3, ET. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
ROMANIA

08/2012

INNER CHI NATURE
SRL, BD. MAMAIA NR.
284, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA ,
CONSTANȚA, ROMANIA

BL. L 13, AP. 60,
JUDEŢUL CONSTANŢA,

CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

BL. L 13, AP. 60,
JUDEŢUL CONSTANŢA,

CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

RAMONA - CĂTĂLINA
FÎLFAN, ALEEA

MAGNOLIEI NR. 4,

Bifido - Baby

RAMONA - CĂTĂLINA
FÎLFAN,  ALEEA

MAGNOLIEI NR. 4, 

SINERGIN  
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marcă
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M 2012
00858

119727

XPan SC VERTIGO SOLUTIONS
SRL, STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3, ET. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
ROMANIA

08/2012

M 2012
03647

125026

studio ceramica CONCEPT OPEN HOUSE
SRL, BD. UNIRII, NR.55,

BL.E4A, TRONSON II,
PARTER, RESPECTIV

ÎNCĂPERILE 1-6,
MEYANIN, RESPECTIV

ÎNCĂPERILE 1-7, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

S.C. AUM 888 STUDIO
S.R.L, COMUNA
DOMNEŞTI, INTRAREA
PALMIERULUI, NR.12,
DOMNEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

07/2013

M 2012
05710

122877

FINE FRAGRANCE
FOREVER

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/2013

M 2012
05948

123392

DERO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

04/2013

M 2012
07203

126872

FOREST
RESTAURANT

ZĂVOIANU DANIELA
CORINA, STRADA

MIHAIL KOGĂLNICEANU,
NR.25, SINAIA,

PRAHOVA, ROMANIA

11/2013

M 2012
07672

124135

DARUIESTE
FRUMUSETE!

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2013

M 2012
07969

124374

Farmacia care te
cunoaşte!

FEDERATIA
PATRONATELOR
FARMACEUTICE

DIN ROMANIA
(F.P.F.R. FARMACIA),

STR. BASARABIA
NR. 9, JUDEŢUL

BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

ASOCIATIA
FARMACIILOR
INDEPENDENTE
"ETHICA", STR. TIMIŞ
NR. 66B, SĂCELE, JUD.
BRAŞOV , BRAŞOV,
505600, BRAȘOV,
ROMANIA

06/2013

M 2013
00909

127054

HYPNOX NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

LIGHTHOUSE
INTERNATIONAL INC.,
255 KEELE ST., TORONTO
M6P-2K1, ONTARIO,
CANADA

11/2013

RIMOBI INVESTMENTS , 
BD.BUCUREȘTII NOI,
NR.25A, IMOBIL P+3,
PARTER, BIROU A009,
SECTOR 1, ROMÂNIA,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2013
02364

127053 M6P-2K1, CANADA

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

11/2013

M 2013
03398

127938

CARIBIANA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2014

M 2013
04724

127763

DE POVESTE
IOANA HOTELS
SINAIA

ZĂVOIANU DANIELA
CORINA, STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.25,

JUDEȚ PRAHOVA,
SINAIA, ROMANIA

RIMOBI INVESTMENTS
, BD.BUCUREȘTII NOI,
NR.25A, IMOBIL P+3,
PARTER, BIROU A009,
SECTOR 1, ROMÂNIA,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2014

M 2013
05262

130610

LOCOMOTIVE NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

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

06/2014

M 2013
05778

139839

Salad Box green by
nature !

ALON SRL, STR.
BIHORULUI NR. 10,
JUD. CLUJ, CLUJ-

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

SALAD BOX BRAND
S.R.L., STR.AVRAM
IANCU, NR.506-508, CORP
A, ETJ.3, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

01/2016

M 2013
06059

129045

EXHILARATE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2014

M 2013
06528

129899

DESCOPERA
FRUMUSETEA

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2014

M 2014
00559

133367

CIF CURATA
ROMANIA!

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/2014

M 2014
03261

134009

NovoFerrin NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

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

12/2014

M 2014
03381

132989

one HERASTRAU
PARK

ONE PENINSULA SRL,
STR. MAXIM GORKI,
NR. 20, SECTOR 1,

BUCURESTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

10/2014

ROBOFLEX NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
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M 2014
05003

134860

ASA TIRGU MURES ASOCIATIA FOTBAL
CLUB ASA 2013

TÂRGU MUREŞ, STR.
BEGA NR. 2, JUDEŢUL

MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, ROMANIA

RAMIRO GABRIEL
GHEORGHIU, STR.ION
LUCA CARAGIALE
NR.12A, ETJ.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

02/2015

M 2014
05880

135311

CARTE D'OR Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2015

M 2014
07118

135984

DELIKAT GUSTUL
DE ACASA

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

04/2015

M 2015
01028

138138

BULGARASI DE
SAVOARE

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

09/2015

M 2015
03000

139203

RoboFlex NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

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

11/2015

M 2015
03080

139133

DEPOZIT
ONLINE.RO

MITREA LAURENŢIU-
DANIEL, STR.

ZMEULUI NR. 26,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

SMARTIM & ZARCO,
ȘOS.ȘTEFĂNEȘTI,
NR.233, PARTER,
CAMERA 1, ȘTEFĂNEȘTII
DE SUS, ILFOV, ROMANIA

11/2015

M 2015
03718

139983

XPanS500 SC VERTIGO SOLUTIONS
SRL, STR. IZBICENI,
NR. 117-119, BIROU
3, ET. 2, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

OPAL TECHNOLOGIES
S.R.L., STR. G-RAL
CONSTANTINIDE,
NR.1, BL.24C, SC.C,
ETJ.2, AP.52, CAM.1,
BUCUREŞTI, 011164,
ROMANIA

01/2016

M 2015
03719

139982

XPCS200 SC VERTIGO SOLUTIONS
SRL, STR. IZBICENI, NR.
117-119, BIROU 3, ET. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OPAL TEHNOLOGIES
S.R.L., STR.G-RAL
CONSTANTINIDE, NR.1,
BL.24 C, ETJ.2, AP.52,
CAM.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011164,
ROMANIA

01/2016

M 2015
04789

148952

SALAD BOX ALON SRL, STR.
BIHORULUI NR. 10,
JUD. CLUJ, CLUJ-

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

SALAD BOX BRAND
S.R.L., STR.AVRAM
IANCU, NR.506-508, CORP
A, ETJ.3, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

08/2017



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

771

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2015
05755

140560

Alvotor SC TORRENT PHARMA
SRL, STR. ŞTIRBEI
VODĂ NR. 36, ET. 2,

BIROUL A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC BIOEEL SRL, STR.
BEGA NR. 5, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

02/2016

M 2015
05765

142040

Dove Derma Spa Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

04/2016

M 2015
06857

141368

FRUTI ICE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2016

M 2015
07370

142834

CIF POWERCAP Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2016

M 2015
07792

142107

ctc STORE SC CORA TRADE
CENTER SRL, LOC.

BARABANT, STR.
GĂRII NR. 4B, JUD.
ALBA, ALBA-IULIA,
ALBA, ROMANIA

CTC STORE SRL, LOC.
BĂRĂBANŢ, STR. GĂRII
NR. 4B, JUD. ALBA, ALBA-
IULIA, ALBA, ROMANIA

04/2016

M 2015
08000

142462

DESIGNERS'
CORNER

MALL RETAIL ROM SRL,
STR. BLĂNARI NR. 18, ET.
1, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SUPERNOVA PIT
RO.S.R.L., STR.DIONISIE
LUPU, NR.33, BIROU
E1.9, ETJ.1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2016

M 2015
08123

142295

TRAVENTURAS TRAVERIENCE SRL, STR.
CALOMFIRESCU NR.
69, JUD. MEHEDINŢI,

DROBETA TURNU
SEVERIN, ROMANIA

DANIELA BORONTIŞ,
STR.CARANFILESCU,
NR.69, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

05/2016

M 2016
04350

146834

OsteoEffect NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

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

06/2017

M 2017
01269

152262

Prăjitorul din Oz SC BEAN TO CUP SRL-D,
STR. GHEORGHE DOJA

Ștefan SMOC, STR.
SARMISEGETUZA NR. 7,
BL. I1, SC. C, ET. 1, AP. 3,
JUDEȚ IAȘI, MUN. IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

01/2018

NR. 9, CAMERA 1, BL.
826, SC. C, ET. 1, AP. 4,

JUD. IAŞI, IAŞI, ROMANIA
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M 2017
01931

151315

PROPORZIONI
OTTIMALI

PROPORZIONI
OTTIMALI S.R.L., STR.
ŞTEFAN VELOVAN 1,
CRAIOVA, ROMANIA

COSMIN POPA-DRAGHIA,
STR, STEFAN VELOVAN
NR. 1, BL. B1, SC. 2, AP.
14, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

11/2017

M 2017
03420

151489

Kézdi Târnava Mare Cooperativă
Agricolă, STR.

ORBAN BALAZS NR.
5, JUD. HARGHITA,
LOC. CRISTURU-

SECUIESC, 535400,
HARGHITA, ROMANIA

11/2017

M 2017
04749

152304

CardoEffect NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

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

01/2018

M 2017
04751

156744

Coenzima Q10 Dual NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

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

09/2018

M 2017
04752

152303

FeroCell NOVA COAST INC, KEELE
ST., 255, TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

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

01/2018

M 2017
07829

155135

Coccolino Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2018

M 2018
01537

171804

riviera SC G.F.C. PRO INVEST
SRL, STR. FÂNTÂNICA

NR. 38, ET. 2, AP.
CAMERA 213, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RIVIERA FAST FOOD
SRL, STR. FÂNTÂNICA
NR. 38, PARCELA NR.3,
CLĂDIREA 10002, CAM.
5A, ET.1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

02/2021

M 2018
01821

156063

ALC MOBILE GLOBAL FX NETWORK
SRL, ALEEA BARAJUL

BICAZ NR. 11, CAMERA1,
28, 45MP, BL. M33A, SC.

1, ET. 9, AP. 110, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2018ALC ONLINE MOBILE
S.R.L., STR. MAŞINA DE
PÂINE, NR.69, CAMERA 3, 
BL. OD 23, SC.D,
ETJ.9, AP.169, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

KEZDI LACTO COOP
COOPERATIVA
AGRICOLĂ, 
SATOJDULA, NR. 598/F, 
JUD.COVASNA, COMUNA 
OJDULA, COVASNA,
ROMANIA
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M 2018
03757

158750

SANTA MARIA BAY FIN.CO.GE.RO.SPA SEDIU
PERMANENT, STR.

VASILE ALEXANDRI NR.
6, JUDEȚUL CONSTANȚA,

CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

S.C. HOUSE 3000 REAL
ESTATE INVESTMENT
S.R.L., STR.PUBLICIST
CONSTANTIN SARRY,
NR.19, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

01/2019

M 2018
05045

158785

one HERASTRAU
TOWERS

ONE HERĂSTRĂU
TOWERS S.R.L.,

STR. MAXIM GORKI
NR.20, SECT.1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

01/2019

M 2018
05085

158789

one VERDI PARK ONE VERDI PARK SRL,
STR. MAXIM GORKI,
NR. 20, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

01/2019

M 2018
05088

158791

one HERASTRAU
PARK

ONE PENINSULA SRL,
STR. MAXIM GORKI,
NR.20, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

01/2019

M 2018
05917

159496

LACTOFILTRUM DR. REDDYS'
LABORATORIES

AVVA
PHARMACEUTICALS
LTD, 23A SPYROU
KYPRIANOU, CY-4001
LIMASSOL, MESA
GEITONIA, CIPRU

03/2019

M 2018
05918

159497

FILTRUM DR. REDDYS'
LABORATORIES

AVVA
PHARMACEUTICALS
LTD, 23A SPYROU
KYPRIANOU, CY-4001
LIMASSOL, MESA
GEITONIA, CIPRU

03/2019

M 2018
07689

160718

SIOUX NOVACOAST s.r.o.,
STRADA THÁMOVA

402/4, 186 00 PRAHA 8 -
KARLÍN , PRAHA, CEHIA

LIGHTHOUSE
INTERNATIONAL INC, 255
KEELE ST., TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

05/2019

M 2018
07692

160719

HerpeNorm NOVACOAST s.r.o.,
STRADA THÁMOVA

402/4, 186 00 PRAHA 8 -
KARLÍN , PRAHA, CEHIA

LIGHTHOUSE
INTERNATIONAL INC, 255
KEELE ST., TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

05/2019

ROMANIA SRL,
STRADA: NICOLAE

CARAMFIL, NUMAR:
71-73, ETAJ 5, SECTOR

1, BUCUREŞTI, ROMANIA

ROMANIA SRL,
STRADA: NICOLAE

CARAMFIL, NUMAR:
71-73, ETAJ 5, SECTOR

1, BUCUREŞTI, ROMANIA
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M 2018
07915

160554

one COTROCENI
PARK

ONE COTROCENI
PARK SRL, STR. MAXIM
GORKI NR.20, SECT.1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

04/2019

M 2019
00291

168451

BARNY'S
StopStress

NOVACOAST s.r.o., STR.
THÁMOVA 402/4 , PRAHA
8 - KARLIN, 186 00, CEHIA

LIGHTHOUSE
INTERNATIONAL INC, 255
KEELE ST., TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

08/2020

M 2019
00292

168452

SYNERMUNE NOVACOAST s.r.o., STR.
THÁMOVA 402/4 , PRAHA
8 - KARLIN, 186 00, CEHIA

LIGHTHOUSE
INTERNATIONAL INC, 255
KEELE ST., TORONTO,
M6P-2K1, CANADA

08/2020

M 2019
01149

161892

one PENINSULA ONE PENINSULA SRL,
STR. MAXIM GORKI,

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

07/2019

M 2019
02050

162567

DOMESTOS
POWER 5
PLATINUM

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2019

M 2019
02051

162568

DOMESTOS
EXTENDED
POWER

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2019

M 2019
02052

162569

DOMESTOS
POWER 5

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2019

M 2019
02100

162571

DOMESTOS
POWER 5 ECO
PACK

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2019

M 2019
02101

162572

DOMESTOS TOTAL
HYGIENE

Unilever N.V. ,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2019

M 2019
03354

163657

AS AVANTAJ SHOP
totul intr-un singur
loc

GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN, PREL.

GHENCEA NR.
46C, SECTOR 6,

BUCUREȘTI, ROMANIA

SPANDONIDIE MIHAELA,
STRADA REȘIȚA, NR.37,
BL.A5, SC.F, ET.3, AP.86,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2019

NR. 20, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

Unilever N.V.,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2019
04438

164583

ZA'ATARINO RAIA TRADING SRL, B-
DUL DIMITRIE CANTEMIR
NR. 21, BL. 4, SC. C, ET.

5, AP. 85, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

TOPMARK LINE S.R.L.,
STR. GRIGORE IONESCU,
NR.63, CAMERA 2, BL.T73,
SC.2, ETJ.4, AP.42,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12/2019

M 2020
00406

168006

NU EXISTĂ NU SE
POATE UNALIKE
BEAUTY

SC TOP LINE EUROPA
SRL, B-DUL REGINA

MARIA NR. 14,
ET. 5, SECTOR 4,

BUCUREŞTI, ROMANIA

MARIN ANDREEA-
VIOLETA, STRADA
TITU MAIORESCU NR.
34J, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

07/2020

M 2020
07756

Money STUDIO SMART CENTER
SOLUTION S.R.L.,

STR. MĂRULUI NR.17,
BL.2, ET.1, AP.9, SAT

FUNDENI, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROEȘTI,

ILFOV, ROMANIA

MC SMART
CENTER, INTRAREA
RECONSTRUCTIEI,
NR.4, CAMERA NR.1,
BL.27, SC.2, ET.5, AP.65,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2020
09288

Protect by Herlitz HERLITZ ROMANIA
S.R.L., STR.

DEPOZITELOR NR.
22, JUDEȚUL MURES,

TÂRGU MUREȘ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA

Pelikan
Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG,
WERFTSTRASSE 9, 30163
HANNOVER, GERMANIA



MODIFICĂRI  ŞI  TRANSMITERI  DE
DREPTURI - FUZIUNI
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

053813
043248

GRAN
CENTENARIO

EX HACIENDA LOS
CAMICHINES SA de

CV, PERIFERICO SUR
NO 8500, TRAMO

MORELIA CHAPALA,
TLAQUEPAQUE, JALISCO,

CP45601, MEXIC

BECLE, S.A.B.DE C.V.,
GUILLERMO GONZALEZ
CAMARENA, #800,
4TH PISO, COLONIA
SANTA FE, DELEGACION
ALVARO OBREGON ,
MEXICO CITY, C.P. 01210,
MEXIC

05/2001

M 2011
06544

118694

Rommac Mănâncă
natural

SC ROMMAC TRADE SRL,
STR. MARIN PREDA NR.
78, JUD. TELEORMAN,

COMUNA OLTENI,
TELEORMAN, ROMANIA

SC AMYLON SA, ŞOS.
ALBA IULIA NR.70,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

07/2012



MODIFICĂRI  ȘI  TRANSMITERI  
DE DREPTURI - LICENȚE
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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 2003 03705/
057368

PAMUKLU KOCAKLI MUHAMMED FATIH,
PIAŢA ALBA IULIA NR. 6, BL. I

5, SC. B, ET. 3, AP. 36, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

S.C. COCLET COMPEX S.R.L.,
STR. STEJARULUI NR. 183, SAT
FUNDENI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

01/09/2020-

01/09/2025

Neexclusivă

M 2009 08584/
106115

BAKI
COLLECTION

KOCAKLI MUHAMMED FATIH,
VAN /ERCIŞ, BAHCELIEVLER,
MAH RONTGEN SOK, NR. 17,
HAMITBEY AP. DAIRE 8 CU
REZIDENŢĂ IN ROMANIA,

PIAŢA ALBA IULIA NR. 6, BL.
15, SC. B, AP. 36, SECTOR

3, ISTANBUL, TURCIA

S.C. COCLET COMPEX S.R.L.,
STR. STEJARULUI NR. 183, SAT
FUNDENI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

01/09/2020-

01/09/2025

Neexclusivă

M 2004 10491/
065136

PAMUKLU 80,
82, 85

KOCAKLI MUHAMMED FATIH,
PIAŢA ALBA IULIA NR. 6, BL. I

5, SC. B, ET. 3, AP. 36, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

S.C. COCLET COMPEX S.R.L.,
STR. STEJARULUI NR. 183, SAT
FUNDENI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

01/09/2020-

01/09/2025

Neexclusivă

M 2010 02227/
110984

berfin KOCAKLI MUHAMMED FATIH,
PIAŢA ALBA IULIA NR. 6, BL.
15, SC. B, AP. 36, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

S.C. COCLET COMPEX S.R.L.,
STR. STEJARULUI NR. 183, SAT
FUNDENI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

01/09/2020-

01/09/2025

Neexclusivă



LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL 
AL MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

095650 M 2008 07552/
27/08/2008

133914 M 2014 02898/
24/04/2014

084714 M 2006 14460/
28/12/2006

170062 M 2015 03077/
06/05/2015

Numărul cererii

SC BANCA TRANSILVANIA SA, STR.
GEORGE BARIŢIU NR. 8, JUDEŢUL CLUJ,CLUJ NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA
RAIFFEEISEN BANK S.A., CALEAFLOREASCA, NR.246C, 
SKY TOWERBUILDING, ETJ. 2-7, 10 ŞI 15, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI(EXIMBANK) SA, 
STR.BARBU DELAVRANCEA,NR.6A, BUCUREŞTI, 0141355, 
ROMANIA

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢIIS.A., STR. 
ŞTEFAN CEL MARE, NR.3, PARTERŞI ETJ. 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢIIS.A., STR. 
ŞTEFAN CEL MARE, NR.3, PARTERŞI ETJ. 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

CEC BANK SA, CALEA VICTORIEI NR. 13,SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, 030022, ROMANIA



LISTA MĂRCILOR (TM)
SECHESTRU  ÎN  REGISTRUL  NAȚIONAL 
AL MĂRCILOR
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SECHESTRU ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

128110 M 2013 05924/
23/08/2013

Numărul cererii

SC SOPHORE INVESTMENTS SRL,
Bd.  Iuliu  Maniu,  nr.  7,  bl.  corp  B,  et.  3,  sect.  6 BUCURESTI, 
ROMANIA  

Titular sechestru



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.

5. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE

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).
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

115714(R) 02/02/2031 41 ASOCIATIA CLUB DE DANS
SPORTIV MASTER DANCE

112821(R) 04/10/2030 35, 41 JUDETUL CLUJ

117811(R) 02/03/2031 16, 35,
40, 41,
42

TITLURI QUALITY SRL

117810(R) 03/02/2031 16, 35,
40, 41,
42

TITLURI QUALITY SRL

118379(R) 28/07/2031 1, 19,
35, 37

SC PHOENIX SLAG SERVICES
SRL

045915(2R) 18/08/2030 16, 35 SC EDITURA EVENIMENTUL
SI CAPITAL SRL

118378(R) 28/07/2031 1, 19,
35, 37

SC PHOENIX SLAG SERVICES
SRL

110277(R) 02/07/2030 12, 37 BEIBEN TRUCKS GROUP CO.,
LTD.

SC ROMINVENT SA

110279(R) 02/07/2030 12, 37 BEIBEN TRUCKS GROUP CO.,
LTD

SC ROMINVENT SA

118911(R) 29/07/2031 44 SC ORTOSPEC SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

115229(R) 31/01/2031 16, 35 SC ALGERNON IMPEX SRL CABINET P.I. STĂNCESCU A.

115228(R) 31/01/2031 16, 35 SC ALGERNON IMPEX SRL CABINET P.I. STĂNCESCU A.

117812(R) 02/03/2031 16, 35,
40, 41,
42

TITLURI QUALITY SRL

116580(R) 07/01/2031 16, 35,
40, 41,
42

TITLURI QUALITY SRL

116586(R) 02/03/2031 16, 35,
40, 41,
42

TITLURI QUALITY SRL

116582(R) 03/02/2031 16, 35,
40, 41,
42

GANDUL MEDIA NETWORK
SRL

118666(R) 03/02/2031 16, 35,
40, 41,
42

GANDUL MEDIA NETWORK
SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

114471(R) 12/01/2031 41, 45 ASOCIATIA VICTIMELOR
ACCIDENTELOR DE
CIRCULATIE AVAC ROMANIA

113893(R) 25/10/2030 35 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

110606(R) 19/04/2030 5 KURCENKO OLEG
VOLODIMIROVICH

TEODORU I.P. S.R.L.

118275(R) 31/05/2031 3, 5 MARIAN PETCU COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

115226(R) 31/01/2031 16, 35 SC ALGERNON IMPEX SRL CABINET P.I. STĂNCESCU A.

115227(R) 31/01/2031 16, 35 SC ALGERNON IMPEX SRL CABINET P.I. STĂNCESCU A.

116097(R) 31/01/2031 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC B1 TV CHANNEL SRL MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

017136(3R) 24/01/2031 30 MARS, INCORPORATED PETOSEVIC S.R.L.

017449(3R) 24/01/2031 31 MARS, INCORPORATED PETOSEVIC S.R.L.

017879(3R) 24/01/2031 31 MARS, INCORPORATED PETOSEVIC S.R.L.

105053(R) 08/05/2027 32 HEINEKEN ROMANIA SA NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN - CONSILIERE
IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

017457(3R) 24/01/2031 30 MARS, INCORPORATED PETOSEVIC S.R.L.

044576(2R) 20/12/2030 12 TATA SONS LIMITED CABINET ENPORA

117701(R) 27/04/2031 3, 5 MARIAN PETCU COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

135285(R) 19/01/2031 42, 44,
45

CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

135283(R) 19/01/2031 42, 44,
45

CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

046135(2R) 03/05/2031 42, 43,
44, 45

CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL

012241(4R) 29/01/2031 33 DIAGEO BRANDS B.V. RATZA & RATZA SRL

016921(3R) 11/01/2031 25 Wolverine Outdoors, Inc. RATZA & RATZA SRL

012107(4R) 22/11/2030 5 QUALICAPS CO., LTD RATZA & RATZA SRL

045743(2R) 05/02/2031 35, 38,
41

SC B1 TV CHANNEL SRL MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

116098(R) 31/01/2031 9, 16,
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

SC B1 TV CHANNEL SRL MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

116289(R) 04/05/2031 5, 35 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD

CABINET DOINA TULUCA

115761(R) 30/03/2031 9, 16,
35

SC BORO INFO SRL INTELLEXIS SRL

112426(R) 16/08/2030 37, 39,
42

SC ENERCONSTRUCT
SERVICII SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

111492(R) 03/08/2030 35, 38,
39, 41,
43, 44

SC DRISCO SRL ACTA MARQUE AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

112972(R) 20/12/2030 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

044577(2R) 20/12/2030 9, 16 TATA SONS LIMITED CABINET ENPORA

043516(2R) 19/09/2030 29, 35,
39

SC DIANA SRL

115496(R) 16/03/2031 5 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

CABINET DOINA TULUCA

115497(R) 16/03/2031 5 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

CABINET DOINA TULUCA

115498(R) 16/03/2031 5 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

CABINET DOINA TULUCA

115499(R) 16/03/2031 5 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

CABINET DOINA TULUCA

114885(R) 21/01/2031 16, 35,
36, 42,
45

ING GROEP NV
ING BANK NV AMSTERDAM
SUCURSALA BUCURESTI

002504(5R) 09/06/2031 6, 17,
19

US PIPE & FOUNDRY CO. LLC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

117584(R) 10/03/2031 35, 37 SC COMAUTOSPORT SRL

118362(R) 23/02/2031 41 DOINITA CARP

170690(R) 17/12/2030 3, 35 SC REMAR DISTRIBUTION
PRO SRL

SC NOMENIUS SRL

049770(2R) 13/03/2031 2, 16,
40

Akzo Nobel Coatings
International B.V.

RATZA & RATZA SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

049769(2R) 13/03/2031 2, 16,
40

Akzo Nobel Coatings
International B.V.

046048(2R) 10/04/2031 5 Dow AgroSciences LLC ROMINVENT S.A.

094851(R) 06/05/2028 16, 38,
41

SC QUARTZ MATRIX SRL

113645(R) 18/10/2030 1, 12,
35, 39

SC CONEX DISTRIBUTION SA

114647(R) 17/01/2031 29, 35,
39

SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL SC NOMENIUS SRL

115291(R) 26/01/2031 16, 41 MANOLOVICI ADRIAN
CRISTIAN

139456(R) 04/02/2031 41 SC PRAIS CORPORATE
COMMUNICATIONS SRL

117588(R) 21/10/2031 16, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 43,
44, 45

SERVICIUL DE INFORMATII
EXTERNE

114789(R) 21/01/2031 35, 42 GHISOIU IULIAN VASILE

112958(R) 30/09/2030 3, 35,
44

SOAPMILL SRL BRAND LEADER SRL

116160(R) 18/01/2031 5, 35,
39

PARA DISTRIBUTION GROUP
SRL

112781(R) 31/08/2030 5, 35 SC BIOFARM SA

046752(2R) 24/01/2031 1 SC OMV PETROM SA

117747(R) 27/01/2031 29 SC DELACO DISTRIBUTION
SA

MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.

128409(R) 27/01/2031 30, 35,
39

SC PANITRANS SRL RODALL S.R.L.

046927(2R) 15/01/2031 32 Cerveceria Modelo de México,
S. de R.L. de C.V.

Ratza si ratza SRL

120808(R) 07/02/2031 35, 36,
41

SC FONDUL ROMAN DE
CONTRAGARANTARE SA

114785(R) 10/02/2031 9, 16 GEORGIAN ALBERTO STOICA SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

171383(R) 07/07/2031 41, 43,
44

K9 SPORT & TRAINING
COMPANY SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

115192(R) 09/02/2031 43 SC GALLO NERO
RISTORANTE SRL

115486(R) 03/03/2031 16 SC ADVICE MEDIA SRL

114202(R) 11/11/2030 45 PATRASCANU IULIAN

117830(R) 05/04/2031 5, 29,
31, 35

HOBBY RURAL SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

119055(R) 19/07/2031 14, 35,
36, 38

BELE CORINA-LAVINIA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116809(R) 05/07/2031 43 DUMITRESCU RADU-ILIE SCHOENHERR
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L.

119447(R) 22/06/2031 3, 35 SC MADISON RAND
PROMOTIONS SRL

116821(R) 27/07/2031 3 SC JOHNSON & SON INC ZMP Intellectual Property SRL

139586(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

139585(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

139584(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

128520(R) 16/03/2031 45 SC RAVEN GROUP SECURITY
SRL

043932A(2R) 02/11/2030 35 OLX ONLINE SERVICES S.R.L.

117214(R) 05/07/2031 25, 28,
35

SC ERFI KIDS SRL ENACHE IP PARTNERS SRL

126840(R) 18/03/2031 2, 6,
17, 19,
35

SC FABRYO CORPORATION
SRL

Ratza si ratza SRL

126838(R) 23/03/2031 2, 6,
17, 19,
35

FABRYO CORPORATION SRL Ratza si ratza SRL

114893(R) 04/02/2031 16, 41,
42

MANTA LUCA
MANTA ALEXANDRU
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

115694(R) 03/02/2031 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

115693(R) 03/02/2031 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

115692(R) 03/02/2031 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

115691(R) 03/02/2031 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

115690(R) 03/02/2031 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

115689(R) 03/02/2031 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

121884(R) 30/03/2031 3 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

121883(R) 30/03/2031 3 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

115695(R) 03/02/2031 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

116581(R) 03/02/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

121328(R) 21/01/2031 35 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH&CO.KG

105774(R) 12/10/2029 16, 35,
36, 42,
45

ING BANK NV AMSTERDAM
SUCURSALA BUCURESTI
ING GROEP NV

115980(R) 09/03/2031 2, 6,
17, 19,
35

FABRYO CORPORATION SRL Ratza si ratza SRL

105775(R) 12/10/2029 16, 35,
36, 42,
45

ING BANK NV AMSTERDAM
SUCURSALA BUCURESTI
ING GROEP NV

115302(R) 07/03/2031 1, 2,
17, 19,
35, 39

FABRYO CORPORATION SRL Ratza si ratza SRL

122692(R) 07/03/2031 6, 17,
19, 35

FABRYO CORPORATION SRL Ratza si ratza SRL

002390(5R) 13/01/2031 25 WRANGLER APPAREL CORP
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

002410(3R) 29/01/2031 30, 32 Portfolio Concentrate Solutions
Unlimited Company

PETOSEVIC S.R.L.

111764(R) 19/07/2030 30, 35 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Societatea Civilă Profesională
în Proprietate Industrială
LEGAL2M

002333(3R) 03/11/2030 3, 5 ALBERTO-CULVER
INTERNATIONAL, INC.

ROMINVENT S.A.

114039A(R) 01/11/2030 29, 30,
35, 39

DF World of Spices GmbH FRISCH & PARTNERS S.R.L.

007159(5R) 18/02/2031 16, 37 SCHLUMBERGER LIMITED
(SCHLUMBERGER N.V.)

PETOSEVIC S.R.L.

047442(2R) 23/02/2031 35, 42 SC APIA CONSULT SRL

047441(2R) 23/02/2031 42 SC APIA CONSULT SRL

105154(R) 30/06/2029 31, 35,
39, 40

SC PEPE CONSULTING &
MANAGEMENT SRL

CABINET PI ALECU BOGDAN

104152(R) 29/04/2029 28, 35,
39, 41

SC BORIBON COM SRL

102027(R) 14/04/2029 3, 5,
10, 44

SC A & B PHARM
CORPORATION SRL

111291(R) 07/06/2030 1, 2,
17, 19

S.C. "POLICOLOR" S.A.

100326(R) 06/02/2029 31, 35,
36, 37,
44

SC ARISTO TECHNOLOGIES
EXIM SRL

SC NOMENIUS SRL

016022(3R) 23/10/2029 5 Glaxo Group Limited CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

102212(R) 16/12/2028 35, 36,
37, 41,
43

SC MICROCOM DOI SRL

043651(2R) 21/09/2030 33 DIAGEO BRANDS B.V. Ratza & Ratza

114979(R) 19/01/2031 3, 5 GHEORGHIEV SLAVI Cosmovici și Asociații SRL

114978(R) 19/01/2031 3, 5 GHEORGHIEV SLAVI Cosmovici și Asociații SRL

109730(R) 30/03/2030 2 S.C. "POLICOLOR" S.A.

047867(2R) 09/04/2031 29 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL SC NOMENIUS SRL

052347(2R) 02/03/2031 16 HEARST COMMUNICATIONS
INC

FRISCH & PARTNERS SRL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

794

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

045010(2R) 15/01/2031 17, 25 3 M COMPANY

128177(R) 25/11/2030 35, 41,
43

DRAGOŞ PETRESCU SCA ACSINTE DUMITRU
CALINOIU & ASOCIATII

017224(3R) 12/02/2031 7, 19 AWI LICENSING LLC DELIA BELCIU CABINET
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

012469(4R) 05/06/2031 5 Glaxo Group Limited ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

051048(2R) 11/05/2031 19 SC HARDWOOD SRL

114695(R) 04/02/2031 41 GEORGE VLADIMIR IVASCU

125280(R) 02/06/2031 38, 41,
42

Talpa Content B.V. RATZA & RATZA SRL

115956(R) 02/02/2031 35, 38,
41

SC RCS & RDS SA

115957(R) 02/02/2031 35, 38,
41

SC RCS & RDS SA

115816(R) 04/03/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC RCS & RDS SA

108163(R) 15/03/2030 2 SC POLICOLOR SA

114752(R) 07/02/2031 19, 35,
39

SC AZUR SA CABINET GABRIELA
CECIU-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

117970(R) 12/11/2030 16, 30,
35, 39

SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL SC NOMENIUS SRL

112269(R) 17/08/2030 29, 35 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL SC NOMENIUS SRL

102012(R) 18/05/2029 41, 42 INSTITUTUL NATIONAL
ROMAN PENTRU STUDIUL
AMENAJARII SI FOLOSIRII
SURSELOR DE ENERGIE-IRE

115958(R) 24/03/2031 35, 37,
38

SC RCS & RDS SA

115959(R) 24/03/2031 35, 37,
38

SC RCS & RDS SA

115960(R) 24/03/2031 35, 37,
38

SC RCS & RDS SA

115961(R) 24/03/2031 35, 37,
38

SC RCS & RDS SA
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110496(R) 22/04/2030 30, 35,
41

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL SC RODALL SRL

112542(R) 19/08/2030 30, 32,
33

APIDAVA SRL

138508(R) 19/08/2030 3 APIDAVA SRL

044921(2R) 21/12/2030 5, 16 IPR PHARMACEUTICALS INC DENNEMEYER &
ASSOCIATES SRL

112540(R) 19/08/2030 3 APIDAVA SRL

114387(R) 22/11/2030 5 ASTRAZENECA AB DENNEMEYER &
ASSOCIATES SRL

117247(R) 23/12/2030 29, 35,
39, 42

SC INDCARF SA

045127(2R) 02/02/2031 5 "SOPHARMA" AKTSIONERNO
DRUJESTVO

CABINET DOINA TULUCA

045334(2R) 30/03/2031 30 SC LIDAS SRL

113338(R) 06/10/2030 9, 45 VIŞAN ALEXANDRU CĂTĂLIN

158092(R) 04/02/2031 25 SC PIETA SRL SC APPELLO BRANDS SRL

123076(R) 07/02/2031 43 SC DOROBANTI P.P.A.P. SRL

115235(R) 14/02/2031 12, 25,
42

AVD TURBO SRL DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L.

115244(R) 04/03/2031 37, 42 COMPANIA NATIONALA
PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, INSTALATIILOR
DE RIDICAT SI
RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SA - C.N.C.I.R.

114468(R) 10/01/2031 1, 4, 6,
35, 39

SC DELTA GAS SRL
SC DELTA GAS COV SRL
SC DELTA GAS LNC SRL
SC DELTA GAS SEV SRL
SC DELTA GAS BIH SRL

017591(3R) 06/03/2031 5 LEUNG KAI FOOK MEDICAL
CO PTE LTD

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

017592(3R) 06/03/2031 5 LEUNG KAI FOOK MEDICAL
CO PTE LTD

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

017269(3R) 13/02/2031 29 LUCKY STAR LIMITED, a South
African Company

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL
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046844(2R) 23/04/2031 36 S.C. ASIGURAREA
ROMANEASCA -ASIROM
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

048643(2R) 25/06/2031 9, 42 BITDEFENDER IPR
MANAGEMENT LTD.

SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

114712(R) 10/01/2031 45 SC VEST GRUP SECURITY
SRL

116401(R) 20/01/2031 5 SC HOFIGAL EXPORT
IMPORT SA

115179(R) 08/02/2031 29, 30,
35

SC SOLARIS PLANT SRL RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

115304(R) 15/02/2031 35, 41,
42

SC EXPO 24 PLUS SRL

115303(R) 15/02/2031 35, 41,
42

SC EXPO 24 PLUS SRL

120658(R) 17/02/2031 1, 35 SC LABOREX SRL INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

120659(R) 17/02/2031 1, 35 SC LABOREX SRL INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

045560(2R) 08/02/2031 11 LVD Acquisition, LLC CABINET ENPORA

114943(R) 08/03/2031 5 Zentiva, a.s. Ratza & Ratza

114944(R) 08/03/2031 5 Zentiva, a.s. Ratza & Ratza

169132(R) 28/03/2031 37, 38,
45

GHEORGHE SORIN-NICUSOR

117572(R) 20/04/2031 33, 35 SC PRODVINALCO SA

163756(R) 21/01/2031 3, 5,
29, 30,
31, 32,
39

VECTOR PHARMA SRL COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

114686(R) 24/01/2031 11, 12 ALEXANDRU SIMION ŞUTEU
NICOLAE ŞUTEU

INTELLEMMI CONSULT SRL

114910(R) 27/01/2031 1, 3, 12 SC IPERCOMP EXIM SRL INTEGRATOR CONSULTING
SRL

114912(R) 27/01/2031 1, 3, 9,
12

SC IPERCOMP EXIM SRL INTEGRATOR CONSULTING
SRL
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117292(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

139385(R) 19/01/2031 42, 45 SC COMMON SRL

117293(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

119049(R) 31/01/2031 18 ART INVEST SP.Z.O.O CABINET ENPORA

117294(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117295(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117296(R) 02/02/2031 3, 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117297(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

115030(R) 04/02/2031 35 2PERFORMANT NETWORK
S.A.

117298(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

048502(2R) 15/03/2031 5, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

050428(2R) 15/03/2031 5, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

046661(2R) 15/03/2031 5, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

046751(2R) 15/03/2031 5, 32,
35, 39

SC ROMAQUA GROUP SA

117299(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117300(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117301(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117302(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117291(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117287(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială
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117286(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117285(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117284(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117283(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117282(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117281(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

116523(R) 25/03/2031 14, 35,
36

SC CN HALISA SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

103201(R) 04/12/2028 5 SC TIS FARMACEUTIC SA

117280(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117279(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117278(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

097913(R) 30/09/2028 35 SC ELENY SRL

117277(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117276(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SRL

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117275(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117274(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117273(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117272(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117271(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială
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116806(R) 13/07/2031 18, 25,
35, 42

EUGENIU GARCONITA

117270(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

117269(R) 02/02/2031 5 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

112539(R) 19/08/2030 3 APIDAVA SRL

048170(2R) 06/03/2031 32, 38 ROMAQUA GROUP SA

117026(R) 15/06/2031 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

117028(R) 15/06/2031 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

049153(2R) 06/03/2031 32, 38 SC ROMAQUA GROUP SA

117027(R) 24/05/2031 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

117663(R) 24/05/2031 32, 35,
39

SC ROMAQUA GROUP SA

113120(R) 18/06/2030 35, 36,
42, 45

MARINEL - CĂTĂLIN
PRISCORNITA

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL

35, 37,
39, 40,
42

NICOLAE CIUPE AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

112648(R) 26/08/2030 45 EOS INSOLVENCY

100857(R) 30/09/2028 43 SC ELENY SRL

118222(R) 02/08/2031 43 SC EURO MARKET SERVICES
SA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

118221(R) 02/08/2031 36, 43 SC EURO MARKET SERVICES
SA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

114545(R) 03/11/2030 41, 43,
44

PENCA DRAGOS

097795(R) 18/08/2028 16 SC CARD NOVEL SRL

016580(3R) 10/10/2030 29 INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC

INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

045594(2R) 28/03/2031 7 Midea Group Co., LTD. ADRIAN ROSETI

116553(R) 16/05/2031 35, 41 FRIGOTEHNICA S.A.

116483(R) 09/06/2031 16, 20,
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119823(R) 29/06/2031 35, 41 SC MEDIA TIQUE SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

139956(R) 18/03/2031 41 SC LEARNING PRO
CONSULTING SRL

115806(R) 03/05/2031 21, 35 SC GOLD GLASS SRL

117741(R) 02/06/2031 16, 35,
38, 41,
42

Talpa Content B.V. RATZA & RATZA SRL

117742(R) 10/06/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

Talpa Content B.V. RATZA & RATZA SRL

106144(R) 09/11/2029 16, 27,
35

SC CWS BOCO ROMANIA



6. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 00746 01/02/2021 TEODORA TIRIBA,

1 DECEMBRIE NR.
19, SC. A, AP.1, JUD.
SIBIU, MEDIAS,
551090, SIBIU,
ROMANIA

30

M 2017 06649 17/10/2017 153555 5 TAKE FIVE COFFEE SC TAKE 5 CONCEPT
SRL, BD. 9 MAI NR.
57B, CAMERA 1,
ET. P, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
TECHIRGHIOL,
ROMANIA

43

M 2020 08388 19/11/2020 CARTIER
REZIDENTIAL
OXYGEN DISTRICT

EUGENIA HONGU,
STR. ZORILOR, SAT
FILIPEŞTI, JUD.
BACĂU, FILIPESTI,
607185, BACĂU,
ROMANIA

36, 37

M 2016 01798 16/03/2016 144002 Sano Vita Veg Up ALTIGE IMPEX S.R.L.,
STR. INDUSTRIEI NR.
89, CAM. 1, ET. 2, SAT
ULMEȚEL, JUDEȚUL
VÂLCEA, COMUNA
PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI,
VALCEA, ROMANIA

35, 41,
43

M 2021 00018 04/01/2021 Poliția Penitenciară
SNPP

SINDICATUL
NATIONAL AL
POLITISTILOR DE
PENITENCIARE,
STRADA MARIA
GHICULEASA NR.
47, ET. 7, CAM.
710, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023761,
ROMANIA

41, 45

M 2011 03992 25/05/2011 117254 Scufiţa roşie ZMEURĂ SC ANGELLI
SPUMANTE &
APERITIVE SRL, BD.
IULIU MANIU NR.
341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

32

M 2006 03694 05/04/2006 077068 SCUFIŢA ROŞIE SC ANGELLI
SPUMANTE &
APERITIVE SRL, BD.
IULIU MANIU NR.
341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

32, 33
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M 2006 03695 05/04/2006 077069 SCUFIŢA ROŞIE SC ANGELLI

SPUMANTE &
APERITIVE SRL, BD.
IULIU MANIU NR.
341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

32, 33

M 2006 03696 05/04/2006 077070 SCUFIŢA ROŞIE SC ANGELLI
SPUMANTE &
APERITIVE SRL, BD.
IULIU MANIU NR.
341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

32, 33

M 2011 03991 25/05/2011 117253 Scufiţa roşie PIERSICĂ SC ANGELLI
SPUMANTE &
APERITIVE SRL, BD.
IULIU MANIU NR.
341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

32

M 2021 00400 20/01/2021 MAISON
D'ESTHETIQUE

DARIUS-ALIN
CORUNGA, STRADA
CORALILOR NR 93A,
ET 2, AP 9, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 00000,
ROMANIA

44

M 2020 08985 11/12/2020 MIRAVAL ALEXANDRU -
MAXIMILIAN CREŢU,
ŞOS. BUCIUM, NR. 22,
BL. 2, SC. TR. 2, ET.
2, AP. 5, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

35, 43



LIMITĂRI LA CERERE
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Nr. depozit,
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2019 07304 /
168125

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

S.C. AYLINE MOZZART
IMPORT S.R.L.

08/2020 24 - Muşama ( fețe de masă), Mușamale,
Mușama.
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).

24 - modificată
35 -
neschimbată

M 2020 00561 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

S.C. AUTOMATIST S.R.L. 35 - Servicii de comerț cu amănuntul al
echipamentului pentru telecomunicații în
magazine specializate, Servicii de informare
a consumatorilor, Regruparea în avantajul
terților a telefoanelor mobile, tabletelor și
accesoriilor gsm (exceptând transportul)
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, lucrări de birou în
domeniul întreținerii și reparării telefoanelor
mobile, tabletelor, laptop-urilor și sistemelor
de navigație GPS, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, servicii de vânzare de accesorii
pentru telefoane mobile.
37 - Repararea echipamentelor de comunicații,
întreținerea și repararea telefoanelor mobile,
tabletelor, laptop-urilor, dronelor, activitate de
service în domeniu, reparații plăci de bază la
device-uri, reparații display-uri ale telefoanelor,

35 - modificată
37 - modificată
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reparații pe partea de soft (decodare, resoftare,
instalare de aplicații, configurare).

M 2020 00596 / PETRINA BOJAN UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA A ORASULUI
NOVACI

29 - carne, carne preparata, carne și produse
din carne, mâncăruri preparate pe bază de
carne
35 - Servicii de publicitate, marketing și
promovare, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe Internet,
furnizare de informații comerciale din baze
de date online, administrarea magazinelor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,

29 - modificată
35 - modificată
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servicii de informare cu privire la aspecte
comerciale, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale.

M 2020 00678 /
168071

VREMESCU SI ASOCIATII
- CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA

41 - modificată
42 - modificată
44 - modificată

SC NUTRIACTION S.R.L. 08/2020 41 - Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale. , 41
Educaţie furnizarea de instruire divertisment
activităţi sportive şi culturale, toate serviciile
mentionate anterior in prezenta clasa fiind
prestate in mod exclusiv in relatie cu nutritia,
dietele umane, controlul greutatii, testarea
ratelor metabolice, testarea nutrigenomica,
consiliere dietetica personalizata, educatie
nutritionala.
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, 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, toate serviciile mentionate
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anterior in prezenta clasa fiind prestate in mod
exclusiv in relatie cu nutritia, dietele umane,
controlul greutatii, testarea ratelor metabolice,
testarea nutrigenomica, consiliere dietetica
personalizata, educatie nutritionala.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. , Servicii medicale,
servicii veterinare, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi
animale servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, toate serviciile mentionate anterior
in prezenta clasa fiind prestate in mod exclusiv
in relatie cu nutritia, dietele umane, controlul
greutatii, testarea ratelor metabolice, testarea
nutrigenomica, consiliere dietetica personalizata,
educatie nutritionala.

M 2020 03309 / HONEST GENERAL TRADING
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)
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

6 -
neschimbată
7 -
neschimbată
8 -
neschimbată
9 - modificată
11 -
neschimbată
12 -
neschimbată
17 -
neschimbată
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acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8 - Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la NISA)
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, 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,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, dispozitive
de calculat, 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. (Solicităm protecție pentru

19 -
neschimbată
20 -
neschimbată
21 -
neschimbată
35 -
neschimbată
39 -
neschimbată
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
12 - Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
19 - Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
21 - Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
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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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

M 2020 07844 / NOMENIUS SRL GLOBAL LUXURY
CONNECTION SRL

35 - intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere publicitară, servicii de intermediere
comercială, marketing direct, marketing digital,
optimizarea motoarelor de căutare, testare de
marcă (promovare), publicitate de tip pay-per-
click (PPC), optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, administrarea
afacerilor, servicii pentru dezvoltarea strategiei
de afaceri, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, Asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing şi promovare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, intermediere de contracte (pentru
terţi), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere publicitară, intermedierea de
contracte comerciale şi economice, servicii

35 - modificată
41 -
neschimbată
42 - modificată
44 -
neschimbată
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de intermediere comercială, organizare de
demonstraţii comerciale, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, marketing direct,
marketing digital, consultanţă în marketing,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizare
traficului pe site, consultanţă cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, testare de
marcă (promovare), publicitate de tip pay-per-
click (PPC), optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, realizare de
târguri şi expoziţii virtuale online, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
administrarea afacerilor, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, dezvoltare de
concepte pentru economia afacerilor, pregătire
şi realizare de planuri şi concepte media şi de
publicitate, asistenţă, consiliere şi consultanţă
privind analiza comercială, asistenţă, consiliere,
şi consultanţă privind planificarea comercială,
cosultanţă cu privire la evaluări ale afacerilor,
Comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu cărţi, publicaţii periodice, articole tipărite în
domeniile medical, terapeutic, psihologic.
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, educație,
divertisment și sport, servicii de conferinţe,
servicii de instruire, coordonare, pregătire şi
organizare de evenimente de divertisment,
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culturale şi artistice, producţie audio, video,
multimedia şi fotografie, servicii educative și de
instruire, ateliere recreative, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, cursuri de formare (instruire), cursuri
de meditație, organizare de cursuri, coordonare
de cursuri, organizare de seminarii.
42 - Platformă ca serviciu (PAAS), platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, software
ca serviciu (SAAS), consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (SAAS), servicii IT,
servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare
și controlul calității, analize computerizate,
analiza sistemelor informatice, administrare
de servere, computerizare în nori (cloud
computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, amenajare/design
interior, găzduirea site-urilor (site-uri web),
instalarea de software pentru calculatoare,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, închiriere de software
de calculator pentru gestiune financiară,
asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, dezvoltarea
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de software în cadrul publicării de software,
proiectare de hardware pentru prelucrarea și
distribuirea conținuturilor media, cercetare în
domeniul mijloacelor de comunicare sociale,
programare de aplicații multimedia, găzduire
de conţinut digital, găzduire de servere și
software pentru controlul accesului ca serviciu
(ACaaS), dezvoltare software, programare și
implementare, actualizare de pagini de internet,
actualizarea software-ului, cercetare referitoare
la programele pentru calculator, consultanță
în materie de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, proiectare de software, dezvoltare
de rețele informatice, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, consultanță IT,
servicii de consiliere și asigurare de informații,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice., Platformă ca
serviciu (PAAS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conţinut audiovizual, conţinut
video şi mesaje, software ca serviciu (SAAS),
consultanţă în domeniul software-ului ca serviciu
(SAAS), servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
testare, autentificare şi controlul calităţii, analize
computerizate, analiza sistemelor informatice,
administrare de servere, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
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programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţ, găzduirea site-urilor (site-
urilor web), instalarea de software pentru
calculatoare, servicii de găzduire, software ca
şi serviciu şi închiriere de software, închiriere
de software de calculator pentru gestiune
financiară, asigurarea utilizării temporare de
software nedescărcabil pentru analiza dateloor
finaciare şi pentru întocmirea de rapoarte,
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, proiectare de hardware pentru
prelucrarea şi distribuirea conţinuturilor media,
cercetare în domeniul mijloacelor de comunicare
sociale, programare de aplicaţii multimedia,
găzduire de conţinut digital, găzduire de servere
şi software pentru controlul accesului ca serviciu
(ACaaS), dezvoltare software, programare şi
implementare, actualizare de pagini de internet,
actulizarea software-ului, cercetare referitoare
la programele pentru calculator, consultanţă
în materie de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare şi pentru întocmirea
de rapoarte, proiectare de software dezvoltare
de reţele informatice, consultanţă cu privire
la securitatea datelor, consultanţă cu privire
la securitatea pe internet, consultanţă IT,
servicii de consiliere şi asigurare de informaţii,
asigurarea posibilităţii de utilizare temporară



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

819

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăţilor electronice.
44 - Servicii de terapie, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie asistată
de animale, servicii de asistență medicală
pentru oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, asistență medicală pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor,
aplicare de produse cosmetice pe corp,
aplicarea produselor cosmetice pe față, saloane
de coafură , consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, servicii de epilat cu ceară, servicii
de eliminarea celulitei, servicii de electroliză
cosmetică, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării
la fumat, servicii de acupunctură, servicii de
chiropractică, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță în nutriție, asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
fizioterapie, controale medicale, masaj și masaj
shiatsu terapeutic, masaj cu pietre calde, servicii
de hipnoterapie, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, recomandări
în materie de alergii, reabilitarea pacienților în
urma abuzului de substanțe, reabilitare fizică,
planificare de programe de scădere în greutate,
servicii de pilates terapeutic, orientare dietetică
și nutrițională, planificare și supraveghere în
materie de regimuri alimentare, servicii de
reflexologie, servicii clinice homeopatice, servicii
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de aromaterapie, servicii de baie termală pentru
sănătate, servicii de crioterapie, servicii de
fizioterapie, servicii de drenaj limfatic, servicii
de dietetică, servicii de îngrijire mentală,
servicii de meditație, servicii de masaj la
picioare, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate, servicii
farmaceutice, tratamente terapeutice pentru
față, artă corporală, tratamente terapeutice
pentru corp, teste de condiție fizică, asistență
medicală, consultații medicale, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
și paturi, asistență psihologică, consiliere
psihologică, consultații psihiatrice, servicii de
psihologie, psihiatrie, psihoterapie, consiliere
medicală în legătură cu stresul, masaj în
domeniul sporturilor, informații referitoare la
masaj, asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, terapie logopedă, terapie prin artă,
servicii de terapie luminoasă, terapie cu unde
de șoc, servicii de terapie cu ventuze, servicii
de terapie a insomniei, furnizare de centre de
recuperare fizică, servicii medicale.

M 2020 08909 / INTELECT SRL DARER PRESCOM SRL 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

35 - modificată
37 - modificată
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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
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

retroproiectoare, servicii de reparații pentru
articole electrocasnice.

M 2020 09402 / EUGEN-ORLANDO
TEODOROVICI

16 -
neschimbată
25 -
neschimbată
35 - modificată
38 - modificată
41 - modificată
45 -
neschimbată

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,
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

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.



7. MODIFICĂRI CONFORM DECLARAŢIEI 
PREVĂZUTĂ LA ART.11 DIN LEGE
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Modificări conform declarației prevăzută la art. 11 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2011 03527 116951 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 metale, ţevi şi tuburi metalice, seifuri, produse
metalice necuprinse în alte clase, minereuri.
20 - Suporturi pentru draperii, nu cele din material
textil, călăreți pentru prinderea perdelei de șină,
jaluzele interioare lamelare, perdele decorative din
mărgele, șine pentru perdele, galerii pentru perdele,
cârlige pentru perdele, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, perdele din
bambus, scripeți din plastic pentru jaluzele, jaluzele
interioare din lemn țesut jaluzele interioare (mobilă),
jaluzele interioare din hârtie, jaluzele interioare din
material textil.

M 2013 00253 124942 16 - Invitații (papetărie), semne de cărți, pungi conice
din hârtie, dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), șervețele din hârtie, agende, hârtie,
publicații periodice, fotografii (tipărite), ilustrații, cărți
poștale, postere, materiale tipărite, publicații tipărite,
tipărituri (gravuri), ștampile de sigilare, ceară de
sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), ștampile
(sigilii), papetărie, cartonașe, altele decât pentru
jocuri.
38 - Servicii de agenție de presă, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
transmiterea felicitărilor online.

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
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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

M 2020 00677 168070 41 - Academii (educație), organizarea și
susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, efectuarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate și fitness),
organizarea și susținerea de seminarii.
42 - Cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
studii clinice, cercetare medicală, cercetare științifică.
44 - Servicii de medicină alternativă, servicii de
saloane de înfrumusețare, chiropractică, îngrijirea
sănătății, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), masaj, servicii medicale
clinice, asistență medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilități, îngrijire, medicală,
îngrijire paliativă, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
psiholog, servicii de telemedicina, servicii de terapie.

M 2020 00678 168071 41 - Academii (educație), organizarea și
susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, efectuarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate și fitness),
organizarea și susținerea de seminarii.
42 - Cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
studii clinice, cercetare medicală, cercetare științifică.
44 - Servicii de medicină alternativă, servicii de
saloane de înfrumusețare, chiropractică, îngrijirea
sănătății, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de centre 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

sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), masaj, servicii medicale
clinice, asistență medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilități, îngrijire, medicală,
îngrijire paliativă, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
psiholog, servicii de telemedicina, servicii de terapie.



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.

8. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CAREEXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.07.2021-31.07.2021
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE

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.

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%

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

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ....................................................243 LEI/ 50 EURO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

831

Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

012886 000256 TIPAQUE ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD 18/07/2021

012224 007411 CAPOZIDE E R SQUIBB & SONS LLC 28/07/2021

012227 007413 RICOH RICOH COMPANY LIMITED
(KABUSHIKI KAISHA RICOH)

28/07/2021

017494 024796 ELPRECO SC ELPRECO SA 01/07/2021

017277 024826 AMERICAN-CIGARETTE COMPANY
(OVERSEAS) LIMITED

04/07/2021

022636 024832 SYMPHONIC FUNAI ELECTRIC COMPANY LIMITED 04/07/2021

017803 024833 JOICO ZOTOS INTERNATIONAL INC 04/07/2021

021292 024834 "SHARP" SHARP KABUSHIKI KAISHA cunoscuta
sisub denumirea comerciala de SHARP
CORPORATION

04/07/2021

021133 024838 ROADSTONE WOOSUNG TIRE CORPORATION 04/07/2021

018372 024853 HAMLET JT INTERNATIONAL SA 08/07/2021

018373 024854 OLD HOLBORN JT INTERNATIONAL SA 08/07/2021

018836 024866 "TEENAGE MUTANT
HERO TURTLES"

VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V. 09/07/2021

022782 024863 EDMUNDO DANTES CORPORACION HABANOS SA 09/07/2021

022640 024864 COHIBA CORPORACION HABANOS SA 09/07/2021

018835 024865 BUCKS PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 09/07/2021

018374 024875 MTV MUSIC TELEVISION VIACOM INTERNATIONAL INC 11/07/2021

019078 024881 "SUPRO" SOLAE, LLC. 15/07/2021

019079 024882 "FIBRIM" SOLAE, LLC. 15/07/2021

019080 024883 "NURISH" SOLAE, LLC. 15/07/2021

018079 024886 GT GAZETA DE
TRANSILVANIA

HUIDAN EDUARD 15/07/2021

007373 005766 BRUT Unilever IP Holdings B.V. 15/07/2021

021134 024893 FLUOR-VIGANTOLETTEN P&G Health Germany GmbH 16/07/2021

019367 024896 TELLAC MUSASHI CO. LTD. 17/07/2021

020601 024905 "UNISTRUT" UNISTRUT INTERNATIONAL
CORPORATION

19/07/2021

021136 024907 D DAIICHI DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 19/07/2021

007419 005787 PENTEL PENTEL KABUSHIKI KAISHA (PENTEL
CO. LTD.)

21/07/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

021589 024930 FABER-CASTELL FABER-CASTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

24/07/2021

022487 024931 BENDICKS OF MAYFAIR August Storck KG 24/07/2021

019255 024949 WHISKAS MARS INCORPORATED 24/07/2021

018837 024951 UNCLE BEN'S MARS INCORPORATED 24/07/2021

019744 024955 COLGATE COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 24/07/2021

000483 006103 WESTERN ELECTRIC ALCATEL-LUCENT USA Inc. 25/07/2021

007132 005669 DUNLOP SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
LTD

25/07/2021

007846 024933 BANDAG BRIDGESTONE BANDAG, LLC 26/07/2021

002566 004595 PRINCE OF BLENDS HOUSE OF PRINCE A/S 28/07/2021

002557 004592 DIPLOMAT HOUSE OF PRINCE A/S 28/07/2021

019083 024989 "FOSAMAX" MERCK SHARP & DOHME CORP. 31/07/2021

050917 M 2001
03115

EUROCAR VÎRCOLACU CĂLIN-BOGDAN 02/07/2021

046875 M 2001
03117

CAMERA DE RÂS CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

02/07/2021

046876 M 2001
03118

VARA FARA LIMITE CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

02/07/2021

046877 M 2001
03119

STRADA MILION CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

02/07/2021

049031 M 2001
03120

TEDI GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. Sp. k. 02/07/2021

047874 M 2001
03114

KRS SC RULMENTI SA 02/07/2021

047138 M 2001
03133

BEAST WARS HASBRO INC 03/07/2021

047139 M 2001
03134

GHICI CINE? HASBRO INC 03/07/2021

047140 M 2001
03137

BOOGLE HASBRO INC 03/07/2021

047143 M 2001
03141

YAHTZEE HASBRO INC 03/07/2021

048583 M 2001
03132

XCOMM SC RETAIL PETROSYSTEMS SRL 03/07/2021

047150 M 2001
03151

RIMROCK BELLES MARKS LTD 03/07/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

047144 M 2001
03143

PAY DAY HASBRO INC 03/07/2021

047147 M 2001
03146

MAKE YOUR OWN OPOLY HASBRO INC 03/07/2021

052343 M 2001
03150

GOLD EROS SC ALEXANDRION GRUP ROMANIA
SRL

03/07/2021

047244 M 2001
03158

MR AGRES SC INTERSTAR CHIM SA 03/07/2021

053598 M 2001
03159

WIPE OUT SC INTERSTAR CHIM SA 03/07/2021

047152 M 2001
03160

TRIM SC INTERSTAR CHIM SA 03/07/2021

047366 M 2001
03176

LIVATE NOVARTIS AG 03/07/2021

047730 M 2001
03152

EROS SC ALEXANDRION GRUP ROMANIA
SRL

03/07/2021

047153 M 2001
03163

DON TACO TAQUERIA
MEXICANĂ

CONSTANTIN GHEORGHE 03/07/2021

047363 M 2001
03173

ERBLOC IMCLONE LLC 03/07/2021

047154 M 2001
03164

BEREA DUPĂ
BERE E PLĂCERE

HEINEKEN ROMANIA SA 03/07/2021

047155 M 2001
03165

CIUC ÎNCĂ UNA ŞI MĂ DUC HEINEKEN ROMANIA SA 03/07/2021

048363 M 2001
03167

SILVA ÎN CINSTEA TA HEINEKEN ROMANIA SA 03/07/2021

047160 M 2001
03172

ONCERB IMCLONE LLC 03/07/2021

047025 M 2001
03179

SSANG YONG MOTOR SSANGYONG MOTOR COMPANY 03/07/2021

047159 M 2001
03171

LIBERTY PARADE SC RADIO XXI SRL 03/07/2021

047635 M 2001
03211

SAMPOERNA X TRA PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA
TBK

04/07/2021

047943 M 2001
03212

DJI SAM SOE PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA
TBK

04/07/2021

047472 M 2001
03180

GESTFARM SC MEDIPLUS EXIM SRL 04/07/2021

049178 M 2001
03232

BUONFORNO SC TITAN SA 05/07/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

048149 M 2001
03233

BELFORNO SC TITAN SA 05/07/2021

047026 M 2001
03214

DARUL NATURII GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 05/07/2021

047027 M 2001
03215

CAROTELLA GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 05/07/2021

048820 M 2001
03218

MOUNTAIN SPRINGS SC MINERAL QUANTUM SRL 05/07/2021

050167 M 2001
03221

HERCULANE SC CARPATINA SA 05/07/2021

048017 M 2001
03235

IMPACT PLĂCEREA
DE A LOCUI!

S.C. IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

05/07/2021

046994 M 2001
03250

BAILEYS R&A BAILEY & CO 05/07/2021

046987 M 2001
03246

CLIQ ASSA ABLOY AB 05/07/2021

048354 M 2001
02698

SAFEMEAL SC PROFIPET COM SRL 05/07/2021

046995 M 2001
03252

ZVON BODEA PAUL GEORGE 06/07/2021

047129 M 2001
03260

MAGIC STAR SC INTERSTAR CHIM SA 06/07/2021

048858 M 2001
03261

FRESH STAR SC INTERSTAR CHIM SA 06/07/2021

048859 M 2001
03262

CLEŞTAR SC INTERSTAR CHIM SA 06/07/2021

046996 M 2001
03253

VISUALIA IVANCA GABRIEL LADISLAU 06/07/2021

047137 M 2001
03131

ROMAERO SC ROMAERO SA 06/07/2021

046999 M 2001
03272

H' ORA SC DRAGON RBA SRL 09/07/2021

046997 M 2001
03270

AUTO ITALIA SC AUTOITALIA IMPEX SRL 09/07/2021

047000 M 2001
03274

STIL KRANTZ SC KANDIA DULCE SA 09/07/2021

047002 M 2001
03279

ADM FARM SC ADM FARM SRL 09/07/2021

048454 M 2001
03277

SPRING SAUCE S.C. SIMA PROD S.R.L. 09/07/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

047019 M 2001
03280

NEXT TREAD INNOVATIVE
RETREADING SOLUTIONS

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY

09/07/2021

047059 M 2001
03294

MK CALITATE MOPEKA SC MOPEKA IMPEX SRL 10/07/2021

049836 M 2001
03301

MCM SC ENERGO COM SA 10/07/2021

049488 M 2001
03300

PCM SC ENERGO COM SA 10/07/2021

048455 M 2001
03295

BUCUREŞTI MALL SC BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
SRL

10/07/2021

047402 M 2001
03284

MODA HAIR SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

10/07/2021

047403 M 2001
03285

MODA COSMETICS SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

10/07/2021

051381 M 2001
03299

MAM SC ENERGO COM SA 10/07/2021

047030 M 2001
03291

REDSTAR THE MAXIM
TASTE OF VODKA

SC TRUST LF TRADE SRL 10/07/2021

051554 M 2001
03298

PAM SC ENERGO COM SA 10/07/2021

047130 M 2001
03303

IZOLBAND 75 SC ENERGO COM SA 10/07/2021

049837 M 2001
03304

SMC 75 SC ENERGO COM SA 10/07/2021

047011 M 2001
03305

BETA 75 SC ENERGO COM SA 10/07/2021

049494 M 2001
03314

TIS SC ENERGO COM SA 10/07/2021

047012 M 2001
03306

BETA 95 SC ENERGO COM SA 10/07/2021

049493 M 2001
03313

TES SC ENERGO COM SA 10/07/2021

049489 M 2001
03302

MPD SC ENERGO COM SA 10/07/2021

049492 M 2001
03312

MLS SC ENERGO COM SA 10/07/2021

049839 M 2001
03309

MP 10 SC ENERGO COM SA 10/07/2021
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049491 M 2001
03311

DDS SC ENERGO COM SA 10/07/2021

047518 M 2001
03315

CREME SAVERS WM WRIGLEY JR COMPANY 10/07/2021

047319 M 2001
03362

QUILA QUILA SC MOTEL SHOP IMPORT EXPORT
DUMITRU SRL

11/07/2021

047321 M 2001
03364

ANTARTICO SC MOTEL SHOP IMPORT EXPORT
DUMITRU SRL

11/07/2021

047320 M 2001
03363

LEFAROL SC MOTEL SHOP IMPORT EXPORT
DUMITRU SRL

11/07/2021

047311 M 2001
03342

LINDE SC LINDE GAZ ROMANIA SRL 11/07/2021

047313 M 2001
03353

GARTNER GG PROPERTIES LTD 11/07/2021

047316 M 2001
03358

SUPERMARIO NINTENDO CO LTD 11/07/2021

047317 M 2001
03359

GAMEBOY NINTENDO CO LTD 11/07/2021

047298 M 2001
03330

EBAL SC EBAL COM SRL 11/07/2021

048387 M 2001
03367

AQUA NATURA SC TIOSS COMMERCE SRL 12/07/2021

064020 M 2001
03372

POKEMON NINTENDO CO LTD 12/07/2021

047638 M 2001
03374

PIKACHU NINTENDO CO LTD 12/07/2021

047639 M 2001
03375

PRIMOLA SEDER ESTABLISHMENT LIMITED 12/07/2021

046988 M 2001
03382

ALEXANDROS BELLES MARKS LTD 13/07/2021

046989 M 2001
03383

MEGA ALEXANDER BELLES MARKS LTD 13/07/2021

047743 M 2001
03384

UNITER UNIUNEA
TEATRALĂ DIN

ROMÂNIA INSTITUŢIE
DE UTILITATE PUBLICĂ

UNIUNEA TEATRALA DIN ROMANIA 13/07/2021

047131 M 2001
03385

GALA PREMIILOR UNITER UNIUNEA TEATRALA DIN ROMANIA 13/07/2021

047003 M 2001
03386

GALA TÂNĂRULUI
ACTOR HOP

UNIUNEA TEATRALA DIN ROMANIA 13/07/2021
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047062 M 2001
03387

SELECT YOUR FUTURE SC QUARTZ MATRIX SRL 13/07/2021

047061 M 2001
03380

DIAZITIM SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 13/07/2021

049179 M 2001
03388

QUARTZ MATRIX SC QUARTZ MATRIX SRL 13/07/2021

049180 M 2001
03389

FAMILY COMPUTER SC QUARTZ MATRIX SRL 13/07/2021

050751 M 2001
03390

AE FEDERAL-MOGUL AFTERMARKET UK
LTD

13/07/2021

049649 M 2001
03412

DIGIMON DIGITAL
MONSTERS

SC STAR FOODS EM SRL 16/07/2021

047063 M 2001
03400

ORADINUM SC ORADINUM SA 16/07/2021

049661 M 2001
03411

DIGIMON DIGITAL
MONSTERS

SC STAR FOODS EM SRL 16/07/2021

047223 M 2001
03404

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ
MUTUALĂ ROMÂNIA

FRANŢA DEJ

Asociatia Nationala Mutuala Romania-
Franta "Louis Pasteur"

16/07/2021

047224 M 2001
03410

FRONT PAGE
COMMUNICATION

SC FRONT PAGE COMMUNICATION
SRL

16/07/2021

047194 M 2001
03407

ASCORD SC TERAPIA SA 16/07/2021

047208 M 2001
03408

TERAPIA SC TERAPIA SA 16/07/2021

047195 M 2001
03409

ASPENTER SC TERAPIA SA 16/07/2021

047004 M 2001
03428

ISLANDIA SC ALCOPROD SERVICE SA 16/07/2021

047226 M 2001
03415

SACCHA CAFE SC LUCORIS MOTRU SRL 16/07/2021

047230 M 2001
03430

MARIŞCA CRISTEA FLORICA 16/07/2021

047196 M 2001
03423

CROISIERE SC ALCOPROD SERVICE SA 16/07/2021

047197 M 2001
03424

DIVA SC ALCOPROD SERVICE SA 16/07/2021

047198 M 2001
03425

ANTARO SC ALCOPROD SERVICE SA 16/07/2021
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047615 M 2001
03431

ALBRECHT SC MINAMAR SRL 16/07/2021

047199 M 2001
03426

DI'MONA SC ALCOPROD SERVICE SA 16/07/2021

047229 M 2001
03427

SQUIRE SC ALCOPROD SERVICE SA 16/07/2021

049188 M 2001
03402

TEDI GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 16/07/2021

050708 M 2001
03450

SANO CHLORE SANO BRUNOS ENTERPRISES LTD 17/07/2021

047279 M 2001
03447

GAZETA ROMPETROL SC ROMPETROL SA 17/07/2021

048331 M 2001
03443

OAMENI ŞI COMPANII
AGENŢIA DE ŞTIRI OSC

AGENŢIA OSC S.R.L 17/07/2021

046977 M 2001
03445

ECOMASTER SERVICII
ECOLOGICE SA

SC ROMPETROL SA 17/07/2021

049982 M 2001
03446

ROMPETROL ARAGAZ SC ROMPETROL SA 17/07/2021

048830 M 2001
03509

KNORR CUP A SOUP KNORR NAEHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

18/07/2021

048355 M 2001
03523

OLDIES CLUB SC COMP IT SYSTEM SRL 19/07/2021

049243 M 2001
03527

PETROS ROMPETROL WELL SERVICES SA 19/07/2021

047334 M 2001
03529

MAGNELACT SC TERAPIA SA 19/07/2021

047252 M 2001
03533

CASPRO SC CASPRO PUBLICITATE SRL 19/07/2021

047732 M 2001
03553

SC TEHNOLOGIC GRUP SRL 19/07/2021

047897 M 2001
03555

RULOURI EXTERIOARE SC TEHNOLOGIC GRUP SRL 19/07/2021

047896 M 2001
03554

JALUZELE ORIZONTALE
VERTICALE

SC TEHNOLOGIC GRUP SRL 19/07/2021

047895 M 2001
03550

TEHNOLOGIC GRUP SC TEHNOLOGIC GRUP SRL 19/07/2021

047964 M 2001
03551

PROVUS
SERVICEPROVIDER

WIRECARD ROMANIA SA 19/07/2021

048798 M 2001
03539

IVAX TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O. 19/07/2021
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047899 M 2001
03556

UŞI GARAJ SC TEHNOLOGIC GRUP SRL 19/07/2021

047898 M 2001
03557

COPERTINE
RETRACTABILE

SC TEHNOLOGIC GRUP SRL 19/07/2021

047484 M 2001
03548

RAMA Unilever N.V. 19/07/2021

047549 M 2001
03546

ORBENIN SMITHKLINE BEECHAM LIMITED 19/07/2021

047260 M 2001
03547

RAMA Unilever N.V. 19/07/2021

048077 M 2001
03578

GEROM S.C. GEROM INTERNATIONAL S.A. 20/07/2021

047487 M 2001
03563

PRACTICO SC ARABESQUE SRL 20/07/2021

047490 M 2001
03572

ORENCIA BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY 20/07/2021

054875 M 2001
03598

THREE KINGS JT INTERNATIONAL SA 23/07/2021

047410 M 2001
03599

JAZZ JT INTERNATIONAL SA 23/07/2021

047411 M 2001
03600

SAINT GEORGE JT INTERNATIONAL SA 23/07/2021

047257 M 2001
03602

EFORTEX SC TERAPIA SA 23/07/2021

047256 M 2001
03601

WETTPUNKT Global Bet Holding GmbH 23/07/2021

047286 M 2001
03594

KRISTALLPERLE SC REWE ROMANIA SRL 23/07/2021

047285 M 2001
03592

POWER KING EMD INTERNATIONALE
HANDELSGESELLSCHAFT mbH

23/07/2021

048869 M 2001
03587

MONOPOLY HASBRO INC 23/07/2021

048279 M 2001
03586

SE SPECIAL ENERGO SC SPECIAL ENERGO SERVICE SRL 23/07/2021

047494 M 2001
03607

MONONITRON SC ZENTIVA SA 24/07/2021

049483 M 2001
03603

CLICK SC CLICK BIROTICA SRL 24/07/2021

047901 M 2001
03615

PLAN DE PENSII MENTOR NN ASIGURARI DE VIATA SA 24/07/2021
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047900 M 2001
03614

PLAN DE PENSII MERIT NN ASIGURARI DE VIATA SA 24/07/2021

048085 M 2001
03617

UNIREA SHOPPING
CENTER

SC UNIREA SHOPPING CENTER SA 24/07/2021

048635 M 2001
03622

WWW.BORSEC.COM SC ROMAQUA GROUP SA 25/07/2021

048636 M 2001
03623

WWW.ROMAQUA
BORSEC.RO

SC ROMAQUA GROUP SA 25/07/2021

048637 M 2001
03624

WWW.BORSEC
ROMAQUA.RO

SC ROMAQUA GROUP SA 25/07/2021

047643 M 2001
03620

ROMAQUA SC ROMAQUA GROUP SA 25/07/2021

047480 M 2001
03121

DEL MARE Seafood Connection BV 25/07/2021

048634 M 2001
03621

WWW.ROMAQUA.RO SC ROMAQUA GROUP SA 25/07/2021

048504 M 2001
03648

ECE SC ECE FOODS INTERNATIONAL SRL 26/07/2021

050935 M 2001
03641

RONDO EJ PAPADOPOULOS SA 26/07/2021

047673 M 2001
03651

GHEORGHE JURJ JURJ GHEORGHE 26/07/2021

047671 M 2001
03637

ONT CARPAŢI SC ONT CARPATI SA 26/07/2021

046409 M 2001
03668

ZAPP MOBILE TELEMOBIL SA 30/07/2021

049627 M 2001
03674

ALEXANDRION
GRUP ROMANIA

SC ALEXANDRION GRUP ROMANIA
SRL

30/07/2021

049628 M 2001
03680

ALIX AVIEN DIVA
SUPERIOR HAIR COLOR

SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 30/07/2021

049652 M 2001
03688

AMFORA GEORGE IVANESCU 31/07/2021

047327 M 2001
03693

LOULIS TITAN SC TITAN SA 31/07/2021

047328 M 2001
03694

AGRARIA SC AGRARIA EXIM SRL 31/07/2021

047526 M 2001
03687

MSI MEDIA SAT INTERNET SC MEDIA SAT SRL 31/07/2021

047397 M 2001
03696

STONEGLASS SC ARTHEMA SRL 31/07/2021
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049045 M 2001
03701

K SOCIETATEA COMERCIALA DE
INDUSTRIALIZAREA CARNII
KOSAROM SA

31/07/2021

047412 M 2001
03702

GASHCA SC TRUST LF TRADE SRL 31/07/2021

047413 M 2001
03703

AXAPOLIS S.C. COMBIVRA S.A. 31/07/2021

047414 M 2001
03705

THE COCA-COLA COMPANY 31/07/2021

047764 M 2001
03707

ECONOMAT MUNTENIA *SC MUNTENIA SA* 31/07/2021

047228 M 2001
03417

ESTELLE PRO DATA INTERNATIONAL SRL 31/07/2021

117078 M 2011
04871

komsi SC KOMSI GROUP SRL 01/07/2021

168076 M 2011
04872

BIOBENEFIQUE CALIN ALEXANDRU NEDELCU 01/07/2021

117187 M 2011
04870

Interfinance Solutions SC INTERACTION COMMUNICATIONS
SRL

01/07/2021

116650 M 2011
04866

Muzeul Bucovinei MUZEUL BUCOVINEI 01/07/2021

116233 M 2011
04867

SUPRATHERM PIPE
& HEATING SYSTEMS

S.C. VATEK WATER AND WASTE
WATER TREATMENT SYSTEMS S.R.L.

01/07/2021

116684 M 2011
04869

TRESEMME ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL,
INC.

01/07/2021

117186 M 2011
04862

TOTALMONTAJ ION ANTON 01/07/2021

125132 M 2011
04868

LODIA PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

01/07/2021

119464 M 2011
04899

Ticket Creşa EDENRED 04/07/2021

143018 M 2011
04873

FIT FOR LIFE SC FIT FOR LIFE SRL 04/07/2021

116936 M 2011
04874

MAMA DIN INTAMPLARE SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

04/07/2021

116142 M 2011
04897

KAISERHOFF SC ROMAROSE INVEST SRL 04/07/2021

115088 M 2011
04892

Forza Rossa FORZA ROSSA HOLDING LIMITED 04/07/2021
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117971 M 2011
04900

SAGA PLUS
ŢIGLĂ METALICĂ

SC VIKINGPROFIL SRL 04/07/2021

116957 M 2011
04879

INSTITUTUL DE BERE HEINEKEN ROMANIA SA 04/07/2021

116969 M 2011
04901

LILIAC AMB WINE COMPANY SRL 04/07/2021

117080 M 2011
04903

MALTZBERG SC CYROM ROMANIA SRL 04/07/2021

117604 M 2011
04876

Tide THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 04/07/2021

115089 M 2011
04893

Forza Rossa Caffe SC FORZA ROSSA DOWNTOWN
INVEST SRL

04/07/2021

117081 M 2011
04904

LAGERNHOF SC CYROM ROMANIA SRL 04/07/2021

116975 M 2011
04877

Padurea Baneasa Residence FURNITURE DESIGN DISTRIBUTION
SRL

04/07/2021

116141 M 2011
04894

DRY COOKER SC ROMAROSE INVEST SRL 04/07/2021

149469 M 2011
04883

MESES TORNA KELEMEN ZSOFIA 04/07/2021

132801 M 2011
04884

memIQ SC MEMIQ SRL 04/07/2021

116971 M 2011
04905

CERCUL MIRESELOR SC RUMPO ONLINE SRL 04/07/2021

116802 M 2011
04878

VILA DOBRUŞA SC AVINCIS VINURI SRL 04/07/2021

116147 M 2011
04886

ANM PAZA ANM PAZA SRL 04/07/2021

116685 M 2011
04907

CERMED centru medical DR. BARA IULIANA 04/07/2021

119824 M 2011
04890

Eurofoam SC EUROFOAM SRL 04/07/2021

116868 M 2011
04889

EDIL COLORE FINISAJE
PROFESIONALE

PENTRU CONSTRUCŢII

SC EDIL COLORE SRL
SC EDIL COLORE SRL

04/07/2021

128043 M 2011
04898

STAR BT BT BANCA
TRANSILVANIA
CUMPARATURI

CASTIGATOARE!

SC BANCA TRANSILVANIA SA 04/07/2021

116979 M 2011
04927

PATROL PET PRODUCT S.R.L. 05/07/2021
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119577 M 2011
04930

PUNCT ENEL ENEL S.p.A. 05/07/2021

117972 M 2011
04921

7sport SILVIU FLORIN PRESCORNITOIU 05/07/2021

121357 M 2011
04922

NPM NEXTPACK
MACHINERY

SC NEXT-PACK INDUSTRIES SRL 05/07/2021

116981 M 2011
04932

GHEFEX SC GHEFEX SRL 05/07/2021

116071 M 2011
04933

GEO GOLD DRĂGHICI GEORGE DARIUS 05/07/2021

117260 M 2011
04914

details CHINTOIU CRISTINA 05/07/2021

118276 M 2011
04910

Penny Market. Preţuri
care te fac fericit !

SC REWE (ROMÂNIA) SRL 05/07/2021

137073 M 2011
04924

BIO-SANTE SĂNĂTATE
ŞI SAVOARE

SC BIO-SANTE SRL 05/07/2021

121065 M 2011
04934

NT NEWTEC SC JUGUAR IMP SRL 05/07/2021

116646 M 2011
04935

ASPIRANT FACAI IMPEX SRL 05/07/2021

116976 M 2011
04928

BOBITZA PET PRODUCT S.R.L. 05/07/2021

117105 M 2011
04938

Bioliv SC COSMETIC PLANT PRODCOM
SRL

05/07/2021

120484 M 2011
04917

Master TECH SC MASTER-TECH SRL 05/07/2021

127872 M 2011
04913

ACREDIA - Conferinţa
Naţională de Acreditare
a Spitalelor din România

SC SISTEME DE MANAGEMENT
PEGAS SRL

05/07/2021

116977 M 2011
04925

MILUCAT PET PRODUCT S.R.L. 05/07/2021

116978 M 2011
04926

MILUDOG PET PRODUCT S.R.L. 05/07/2021

126189 M 2011
04920

DSS 2006 DISCRET
SECURITY SYSTEM

DISCRET SECURITY SYSTEM SRL 05/07/2021

117107 M 2011
04875

LARISPRAY SC HEALTH ADVISORS SRL 05/07/2021

120816 M 2011
04959

protectie marci.ro SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

06/07/2021
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117132 M 2011
04960

VIZ SC INTERSTAR CHIM SA 06/07/2021

116188 M 2011
04961

Trust LF Distilleries RAKI TRUST LF TRADE ROMANIA 06/07/2021

128675 M 2011
04962

VINEXPORT BUTOIAŞ VINEXPORT ROMANIA 06/07/2021

116630 M 2011
04964

Cristian Pan SC CRISTIAN IMPEX SRL 06/07/2021

116973 M 2011
04952

TOP 1 SC STUDIO CENTER INTERNATIONAL
GROUP SRL

06/07/2021

116629 M 2011
04963

Bio Pan SC CRISTIAN IMPEX SRL 06/07/2021

120173 M 2011
04956

DAVA TÂMPLĂRIE
PVC & ALUMINIU

SC CONSTRUDAVA SRL 06/07/2021

116631 M 2011
04965

Cuptorul de aur
FONDAT IN 1994

SC CRISTIAN IMPEX SRL 06/07/2021

117131 M 2011
04958

MON AMI ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU
FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

06/07/2021

116980 M 2011
04946

COBUZ & ASOCIATII Always
a legal step ahead COBUZ
& ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA

DE AVOCATURA

SCPA COBUZ SI ASOCIATII 06/07/2021

117486 M 2011
04947

Helpio SC CLASS IT SERVICES SRL 06/07/2021

124953 M 2011
04945

OMTravel creating memories ZAHARIA ANA-OLIVIA 06/07/2021

117104 M 2011
04944

ARCIP siguranţă în afaceri CARAMALAU SANDA 07/07/2021

116970 M 2011
04973

LILIAC AMB WINE COMPANY SRL 07/07/2021

116506 M 2011
04992

Bonissimo SC RAAL NATUR SA 07/07/2021

117188 M 2011
04974

AMB WINE COMPANY SRL 07/07/2021

118183 M 2011
04966

DOMENIILE Vînju Mare SC VIE VIN VINJU MARE SRL 07/07/2021

117581 M 2011
04967

IWOSTIN LABORATORIUM
ROSACIN

SANOFI 07/07/2021

115776 M 2011
04989

LINEA SANTE
Fosfolipide esentiale

SC TERAPIA SA 07/07/2021
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120307 M 2011
04978

Noi ştim! Noi putem!
Nouă ne pasă!

SC COMPETITIVE IN BUSINESS &
CONSULTING SRL

07/07/2021

119576 M 2011
04990

MAXIMUS BROWN-FORMAN POLSKA Sp. Z.o.o.,
a Polish limited company

07/07/2021

116968 M 2011
04976

STAR BISNOV
DZENDERETE PAZA

DUDEŞTII VECHI

SC DZENDERETE PAZA SRL 07/07/2021

167731 M 2011
04971

terom Z FLORIN IOAN ZAMFIR 07/07/2021

117103 M 2011
04972

60 minutes. Lights off
Life on EarthHour.ro

CARAMALAU SANDA 07/07/2021

122419 M 2011
04977

Siveo SC SIVEO IT RESOURCES SRL 07/07/2021

116816 M 2011
04941

student O bike RAIFFEISEN BANK SA 08/07/2021

121581 M 2011
05006

CLARA DE COTNARI CATALIN MIHULEAC 08/07/2021

117189 M 2011
05007

GASTROLIN SC BIOFARM SA 08/07/2021

117190 M 2011
05008

GASTROPAIN SC BIOFARM SA 08/07/2021

116801 M 2011
04997

MTX MTXVALVE SC MATRIX ACTIVITY GRUP SRL 08/07/2021

116800 M 2011
04998

FRANCHISE PIPE SYSTEMS SC MATRIX ACTIVITY GRUP SRL 08/07/2021

116792 M 2011
04999

OXIFLEX-B PIPE SYSTEMS SC MATRIX ACTIVITY GRUP SRL 08/07/2021

118589 M 2011
05018

THERMO HOME SC ALUMINIU SISTEM SRL 08/07/2021

117450 M 2011
05004

Blue life PET PRODUCT S.R.L. 08/07/2021

118679 M 2011
05019

REACTION SC ADN PURCHASING SRL 08/07/2021

118587 M 2011
05016

CEAI VERDE SUPERIOR LI FULI 08/07/2021

116810 M 2011
05020

TNT BROTHERS ASOCIATIA SPORTIVA TNT
BROTHERS

08/07/2021

117633 M 2011
05012

CoolSkins SC WYBEE SRL 08/07/2021
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116982 M 2011
05013

ZORIN SC PROD-OVO GRUP SA 08/07/2021

118590 M 2011
05021

MAGNUM SX
Medical Collection

SC MAGNUM SX SRL 08/07/2021

116812 M 2011
05014

Oubix SC MONDO PLAST SRL 08/07/2021

119825 M 2011
05022

INOROGUL SC INOROGUL IMPEX SRL 08/07/2021

117591 M 2011
05015

WOLFBERRY
GOJI fructe uscate

LI FULI 08/07/2021

118588 M 2011
05017

Fish Oil ULEI DE PESTE
DIN ADANCUL OCEANULUI

LI FULI 08/07/2021

117460 M 2011
04601

FACE MANCAREA
BUNA, BUNA!

DF World of Spices GmbH 08/07/2021

117384 M 2011
05024

HALLUNDA ABDOLGAFUR MAHMOOD 11/07/2021

117228 M 2011
05026

MAGAZINUL DE MIRODENII OANA MARIA BAKOVIC 11/07/2021

116224 M 2011
05027

VERTE SC PORTA KMI ROMANIA SRL 11/07/2021

116225 M 2011
05028

VERTE BASIC SC PORTA KMI ROMANIA SRL 11/07/2021

142566 M 2011
05037

AEK PERFECT
POWER SECURITY

SC AEK PERFECT POWER SECURITY
SRL

11/07/2021

117705 M 2011
05029

TEST DE STRES SC REALITATEA MEDIA SA 11/07/2021

121885 M 2011
05052

IGIENOL SC INTERSTAR CHIM SA 11/07/2021

118586 M 2011
05011

CONCURS NAŢIONAL
DE CREAŢIE LITERARĂ

ALECU IVAN GHILIA

GRUPUL ŞCOLAR ALEXANDRU
VLAHUŢĂ ŞENDRICENI

11/07/2021

122182 M 2011
05038

B&I GROUP WATCH SC B&I GROUP WATCH SRL 11/07/2021

117378 M 2011
05044

Technika SAPIASHVILI ELGUDZA 11/07/2021

117709 M 2011
05030

ZONA DE IMPACT SC REALITATEA MEDIA SA 11/07/2021

118374 M 2011
05039

TRION SC RAMA STAR INTERNATIONAL SRL 11/07/2021
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117708 M 2011
05031

FABRICA SC REALITATEA MEDIA SA 11/07/2021

117707 M 2011
05032

DA SAU NU SC REALITATEA MEDIA SA 11/07/2021

154746 M 2011
05041

HOFFMAYER S.G. SAPIASHVILI ELGUDZA 11/07/2021

154747 M 2011
05042

KAISERHOFF
KITCHENWARE

& ACCESSORIES

SAPIASHVILI ELGUDZA 11/07/2021

117723 M 2011
05043

Eltron SAPIASHVILI ELGUDZA 11/07/2021

117519 M 2011
05048

POLI TAO YONGLIAN 11/07/2021

117440 M 2011
05046

BestAL Motors SC IVA BESTAL SRL 11/07/2021

121508 M 2011
05053

TIRGUMURESEANUL CHIOREAN IOAN 11/07/2021

117520 M 2011
05047

PBOER TAO YONGLIAN 11/07/2021

118591 M 2011
05054

FORMATIA PRESTIGE GHINEA DUMITRACHE CONSTANTIN 11/07/2021

120162 M 2011
05049

TERMOBAT Liant aditivat
pentru zidărie şi tencuială

SC THERMOSYSTEM CONSTRUCT
CORPORATION SRL

11/07/2021

116793 M 2011
05067

GRAND CAREERS O
şansă pentru fiecare!

COLDEA DAN 12/07/2021

116238 M 2011
05068

TRENDY SPIRIT HELLENICA S.A. 12/07/2021

139341 M 2011
05057

ELECRONICA NORIEL IMPEX SRL 12/07/2021

140058 M 2011
05058

NORIEL IMPEX SRL 12/07/2021

139342 M 2011
05060

BAZELE ŞTIINŢEI NORIEL IMPEX SRL 12/07/2021

139417 M 2011
05061

OPTICA NORIEL IMPEX SRL 12/07/2021

141707 M 2011
05071

ROMANO BUTIQ ASOCIATIA ROMANO BUTIQ 12/07/2021

141768 M 2011
05072

MESTESHUKAR BUTIQ SC MESTESHUKAR BUTIQ SRL 12/07/2021
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120804 M 2011
05055

brandaffair RADU ALEXANDRA IRINA 12/07/2021

116791 M 2011
05073

SC ET GILLY SOY DISTRIBUTION SRL 12/07/2021

118526 M 2011
05066

OFF THE RECORD STANOI LEONARDO MARIAN 12/07/2021

116686 M 2011
05063

PERSONAL GENETICS AVRAM ARIADNA RUXANDRA 12/07/2021

120019 M 2011
05075

MEGA KILL TOX KOZMO KIMYA SANAYI VE DIS
TICARET LIMITED SIRKETI

12/07/2021

142394 M 2011
05065

Mare Nostrum ONG MARE NOSTRUM 12/07/2021

116223 M 2011
04986

TurboLogic CORDOSAN RADU-ALEXANDRU 12/07/2021

119616 M 2011
05076

HORECA PROJECTS SC HORECA PROJECT SRL 13/07/2021

116687 M 2011
05078

EUROSUR ALBA INVEST SOLUTIONS SRL 13/07/2021

116795 M 2011
05090

Centrul Vechi SC RING MEDIA GROUP SRL 13/07/2021

123078 M 2011
05080

UTILBEN UTILAJE IMPORT MARIAN RUBEN OVIDIU 13/07/2021

116505 M 2011
05084

BOVERO HIGH
QUALITY MEAT

SC MARIA TRADING SRL 13/07/2021

116527 M 2011
05096

BARDROM SECURITY SC BARDROM SECURITY SRL 13/07/2021

123083 M 2011
05081

AgriBen MARIAN RUBEN OVIDIU 13/07/2021

116195 M 2011
05082

BIG FITNESS SC SECPRAL COM SRL 13/07/2021

116688 M 2011
05093

ExxonMobil Găsim soluţii
pentru cele mai dificile

provocări globale ale energiei.

EXXON MOBIL CORPORATION 13/07/2021

119497 M 2011
05083

Valachia Restaurant
tradiţional românesc

ADRISERV SRL 13/07/2021

117689 M 2011
05094

HOBBY CAFE SC RECREATION CORNER SRL 13/07/2021

116995 M 2011
04735

BEST REISEN SC BEST REISEN AGENTIE DE
TURISM SRL

13/07/2021
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117541 M 2011
05100

LEOTEC BRAILEANU LAURENTIU-GABRIEL 13/07/2021

117542 M 2011
05099

MAC CHECK BRAILEANU LAURENTIU-GABRIEL 13/07/2021

117543 M 2011
05098

YQEN BRAILEANU LAURENTIU-GABRIEL 13/07/2021

116987 M 2011
02214

AH AMBERY
HALL Weddings,

Receptions & More

SC AMALT COM SRL 13/07/2021

154704 M 2011
05128

PHG INTERNATIONAL
SECURITY

S.C. PHG INTERNATIONAL SECURITY
S.R.L.

14/07/2021

117009 M 2011
05136

CORK MAN SAVULESCU PAUL-ALEXANDRU 14/07/2021

117504 M 2011
05118

IARMAROC de la Clik!
pentru femei. Târg cu de

toate în inima Bucureştilor

SC ADEVARUL HOLDING SRL 14/07/2021

117308 M 2011
05102

DIALUST metal forming SC DIALUST IMPEX 2000 SRL 14/07/2021

117016 M 2011
05139

PX TITAN-MAR SC CALOR SRL 14/07/2021

117503 M 2011
05119

Un serviciu adevarul.ro
idei libere.ro

SC ADEVARUL HOLDING SRL 14/07/2021

116391 M 2011
05141

SEMINA SC ANDAGRA SRL 14/07/2021

116528 M 2011
05097

MOBIL SC MOBIL SERVICE SRL 14/07/2021

142188 M 2011
05106

KENMAX ZHUANG BINXIANG 14/07/2021

116819 M 2011
05134

Vendome FINE JEWELLERY ASHER ELGAR 14/07/2021

116783 M 2011
05108

Public Speaking Superstar SC FUTURE LEARNING SRL 14/07/2021

116758 M 2011
05124

TVM TRANSBORDARE
VAGOANE MARFA

SC TRANSBORDARE VAGOANE
MARFA SA

14/07/2021

116788 M 2011
05117

Set Sail SC SET SAIL ADVERTISING SRL 14/07/2021

117007 M 2011
05109

DR. ROŢI SC WEST TIRES & CARS SRL 14/07/2021

117256 M 2011
05131

LCB Laboratorul de
Construcţii Bucureşti

SC LABORATORUL DE CONSTRUCTII
BUCURESTI SA

14/07/2021
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124033 M 2011
05110

THE Studio SC PROFESSIONAL BRANDS
MARKETING & DISTRIBUTION SRL

14/07/2021

117215 M 2011
05111

PROFESSIONAL BRANDS
marketing & distribution

SC PROFESSIONAL BRANDS
MARKETING & DISTRIBUTION SRL

14/07/2021

118184 M 2011
05130

BuzzMen SC BUZZMEN COMMUNICATIONS
SRL

14/07/2021

116144 M 2011
05115

Relax & Tone SC ROMAROSE TRADING SRL 14/07/2021

116804 M 2011
05036

ROBENTOYS SC ROBEN SRL 14/07/2021

122634 M 2011
05143

VENTURA SC EUROAVIPO SA
SC PRINCIPAL COMPANY SA

15/07/2021

116747 M 2011
05146

LARA LIFE-Med
Centrul medical de

diagnostic si tratament

SC LARA MED-LIFE SRL 15/07/2021

118376 M 2011
05153

STUDIO 9 SC WEB BUSINESS SRL 15/07/2021

122633 M 2011
05142

LUMA SC PRINCIPAL COMPANY SA
SC EUROAVIPO SA

15/07/2021

117008 M 2011
05150

FITNESS CHALLENGE MARGARIT CRISTIAN 15/07/2021

116776 M 2011
05159

Passion Products SC IPC TRADE SRL 15/07/2021

117014 M 2011
05151

ALERT PROTECT SC ALERT PROTECT SOLUTIONS
SRL

15/07/2021

116689 M 2011
05162

Detoxolit BODIU DAN CIPRIAN
ALEXA DRAGOŞ IOAN

15/07/2021

142843 M 2011
05161

PANGRAN SC FAST SERVICE SRL 15/07/2021

117216 M 2011
05160

Vă dorim multă sănătate ! SC EUROPACK SOLUTIONS SRL 15/07/2021

118592 M 2011
05158

ECOPHARMA SC ECOFARMACIA NETWORK SRL 15/07/2021

117015 M 2011
05191

VEXCOR SC VEXCOR SRL 18/07/2021

117454 M 2011
05174

SPIN4SHOP SC XXL COM 95 SRL 18/07/2021

117948 M 2011
05169

EDIŢIE SPECIALĂ
REALITATEA TV

SC REALITATEA MEDIA SA 18/07/2021
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129103 M 2011
05165

CERCUL FETELOR
DESTEPTE

SC BABEL COMMUNICATIONS SRL 18/07/2021

116759 M 2011
05166

STD SC BIS INTERCOM SRL 18/07/2021

120091 M 2011
05182

PROCONSTRUCT SC PROCONSTRUCT SRL 18/07/2021

116777 M 2011
05183

COPAC Coaliţia Organizaţiilor
Pacienţilor cu Afecţiuni
Cronice din România

IRIMIA CEZAR 18/07/2021

117006 M 2011
05184

NED PLAST SC NEDATIM SRL 18/07/2021

117706 M 2011
05168

ULTIMA ORĂ SC REALITATEA MEDIA SA 18/07/2021

117438 M 2011
05170

GYURI'S PUB IOAN GHIURICO PASCU 18/07/2021

117229 M 2011
05171

FRATZIWEAR SC HA HA HA PRODUCTION SRL 18/07/2021

117020 M 2011
05112

Pescamania SC PESCAMANIA SRL 18/07/2021

117191 M 2011
05194

Infinity vacanţele tuturor SC B&C CONSULTING SRL 18/07/2021

117530 M 2011
05195

KIA UVO KIA MOTORS CORPORATION 18/07/2021

120163 M 2011
05199

MAX PREFABRICATE
BETON

BUIA MAXIM 18/07/2021

117937 M 2011
05181

Turbonef SC TURBONEF SRL 18/07/2021

116690 M 2011
05197

NAVY & GREEN VIOMICHANIA PLEKTON AFOI
ADAMAKOU ANONYMOS ETAIREIA
trading as NAVY & GREEN

18/07/2021

116359 M 2011
05198

BEPANDEX BAYER CONSUMER CARE AG 18/07/2021

117383 M 2011
04940

NEXOVIN BOUNEGRU DUMITRU 18/07/2021

127915 M 2011
04189

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU
FINANTAREA INVATAMANTULUI
SUPERIOR, A CERCETARII,
DEZVOLTARII SI INOVARII

18/07/2021

141691 M 2011
04599

Cornuleţe de la Buni SC VEL PITAR SA 19/07/2021
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116811 M 2011
05207

ZBENG SC D TOYS SRL 19/07/2021

116691 M 2011
05208

Le colonel chaussures FELEA MARIAN 19/07/2021

127555 M 2011
05209

PRUNUCA UNGUREANU VOINEA 19/07/2021

117013 M 2011
05211

SiPro bucătării spune
ce bucătărie vrei . . .

SC SI PRO TRADING SRL 19/07/2021

124090 M 2011
05212

PRIORIPAY SC CAPITAL FINANCIAL SERVICES
SRL

19/07/2021

116692 M 2011
05223

PAZA ORDINE AG SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL 19/07/2021

119617 M 2011
05213

ayurmed SC STAR INTERNATIONAL MED
IMPEX SRL

19/07/2021

122394 M 2011
05214

STAR STORAGE S.C. STAR STORAGE S.A. 19/07/2021

122395 M 2011
05215

STAR VAULT data
center outsourcing

S.C. STAR STORAGE S.A. 19/07/2021

119532 M 2011
05239

INFORMATII
PROFESIONALE

SC IMAGINE MEDIA SRL 19/07/2021

117161 M 2011
05224

GREEN YOUR
LIFE! SIGUREC

SC GREENTECH SA 19/07/2021

122396 M 2011
05216

STAR DOC output
management outsourcing

S.C. STAR STORAGE S.A. 19/07/2021

122397 M 2011
05217

STAR HIVE archiving
management outsourcing

S.C. STAR STORAGE S.A. 19/07/2021

117849 M 2011
05225

egovisio RUBIN BDS SRL 19/07/2021

115892 M 2011
05226

CHECK & GO DIAGNOSTICA MEDICO UNO WORLDWIDE
(CYPRUS) LTD

19/07/2021

120730 M 2011
05227

WELLDIA MEDICO UNO WORLDWIDE
(CYPRUS) LTD

19/07/2021

115893 M 2011
05228

FREEFEMI MEDICO UNO WORLDWIDE
(CYPRUS) LTD

19/07/2021

116815 M 2011
05220

ene & partners
attorneys at law

ENE DANIEL 19/07/2021

117358 M 2011
05229

BioHumusSol BHS BIO INNOVATION S.R.L. 19/07/2021

118865 M 2011
05221

ELFORUM SC CNC MOTION WIZARD SRL 19/07/2021
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141739 M 2011
05222

Oval 5 Beach Rugby Black
Sea Constanta ROMANIA

ASOCIATIA OVAL 5 BEACH RUGBY
ROMANIA

19/07/2021

123641 M 2011
05233

FCD SC DINAMO 1948 SA 19/07/2021

125218 M 2011
05234

DINAMO TV SC DINAMO 1948 SA 19/07/2021

123640 M 2011
05235

DINAMOMANIA SC DINAMO 1948 SA 19/07/2021

121752 M 2011
05231

ROMCO SYSTEM SC ROMCO SYSTEM SRL 19/07/2021

117973 M 2011
05236

AQUA BLUE SC APEMIN ZIZIN SA 19/07/2021

141523 M 2011
05232

Dolce Sano SC ZENZTH PHARMACEUTICALS SRL 19/07/2021

117974 M 2011
05237

ZIZINAŞ SC APEMIN ZIZIN SA 19/07/2021

118680 M 2011
05156

CAUTĂ-IMOBILIARE.RO SC SMARTLINE SRL 19/07/2021

130129 M 2011
05144

KARLA SECURITY MURES SC KARLA SECURITY MURES SRL 20/07/2021

122111 M 2011
05268

SNLP SINDICATUL NATIONAL AL
LUCRATORILOR DE PENITENCIARE

20/07/2021

118072 M 2011
05272

PRINTIS COPY PLOT
PRINT EVERYTHING

JEROME GOUPIL 20/07/2021

125133 M 2011
05273

DANLOR CONCEPT
SECURITY

SC DANLOR CONCEPT SECURITY
SRL

20/07/2021

123592 M 2011
05250

ICDA BUCURESTI
PROPOSEPT

SC INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURA SA

20/07/2021

117090 M 2011
05261

MARCOM Utilaje
de construcţii

SC MARCOM R M C 94 SRL 20/07/2021

116760 M 2011
05274

UNIUNEA SOCIAL
LIBERALĂ PSD PNL-PC

UNIUNEA SOCIAL LIBERALA (USL) 20/07/2021

117192 M 2011
05269

EI SUNT VIITORUL NOSTRU RADULESCU DANIELA ELENA 20/07/2021

116761 M 2011
05275

PSD PNL-PC UNIUNEA
SOCIAL LIBERALĂ

UNIUNEA SOCIAL LIBERALA (USL) 20/07/2021

121449 M 2011
05252

TELEVIZIUNEA TA SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

20/07/2021
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117089 M 2011
05260

MARCOM SC MARCOM R M C 94 SRL 20/07/2021

117085 M 2011
05276

Grand Hotel Rex ADAMESCU CARMEN 20/07/2021

117680 M 2011
05271

StudentPrint PRINTIS JEROME GOUPIL 20/07/2021

117086 M 2011
05277

Grand Hotel Rex ADAMESCU CARMEN 20/07/2021

118681 M 2011
05262

OcSS - Open Cloud
School System

SC CLOUD SYSTEMS SRL 20/07/2021

117459 M 2011
05263

FREESAT BELENEŞ CRISTIAN ŞERBAN 20/07/2021

141610 M 2011
05254

PROFI TE PREMIAZĂ! SC PROFI ROM FOOD SRL 20/07/2021

116813 M 2011
05280

DHS CORVIN
MTB MARATON

SC EUROSPORT DHS SA 20/07/2021

130674 M 2011
05255

RAURENI AMINTIREA
GUSTULUI

SC ANNABELLA SRL 20/07/2021

116693 M 2011
05256

Arozo FELEA MARIAN 20/07/2021

116657 M 2011
05281

STANDARD
CPSS SECURITY

SC COMPANIA DE PAZA STANDARD
SECURITY SRL

20/07/2021

116632 M 2011
05265

lia DELICII PENTRU PIELE PORTER NOVELLI PUBLIC
RELATIONS SRL

20/07/2021

120456 M 2011
05282

portalcontabilitate.ro SC RENTROP & STRATON - GRUP
DE EDITURĂ ŞI CONSULTANŢĂ ÎN
AFACERI SRL

20/07/2021

116637 M 2011
05257

Platinium EDCO ONE CONFORT SRL 20/07/2021

120308 M 2011
05283

POWERWARE EATON CORPORATION 20/07/2021

117374 M 2011
05266

MBM DATA SYSTEMS
SOLUTIONS

SC DATA SYSTEMS SOLUTIONS SRL 20/07/2021

117010 M 2011
05270

Olga Gudynn Int'l School CATALIN CONSTANTIN NICULESCU
OLGA FLORENTINA GUDYNN
SERBAN

20/07/2021

117712 M 2011
05259

CodeVisionAVR SC HP INFOTECH SRL 20/07/2021

116935 M 2011
04751

EXTAR SC EXTAR AUTO SRL 21/07/2021
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116934 M 2011
04754

EXPERT AUTO NEUTRU SC EXTAR AUTO SRL 21/07/2021

118373 M 2011
04888

Mesagerul DE SIBIU STANISLAV SORIN OVIDIU 21/07/2021

141998 M 2011
05152

e EduSAL MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII
TINERETULUI SI SPORTULUI

21/07/2021

117559 M 2011
05299

Ehbmt SC FAUS 2000 IMPORT-EXPORT SRL 21/07/2021

117456 M 2011
05287

BIO Therapy
terapie prin natură

SC HELP NET FARMA SA 21/07/2021

121504 M 2011
05300

LOGISTIC PARK SC LOGISTIC PARK SA 21/07/2021

117162 M 2011
05301

OMEXIL NOVARTIS AG 21/07/2021

117442 M 2011
05288

Get's bet SC GET'S BET SRL 21/07/2021

117163 M 2011
05302

PENTRU SUCCES
FĂRĂ STRES

SANOFI 21/07/2021

116694 M 2011
05303

Locuinţa Avantaj BCR BANCA PENTRU LOCUINTE SA 21/07/2021

117217 M 2011
05291

EVRIKA ! EDITURA MAXIM CONCEPT SRL 21/07/2021

117418 M 2011
05305

UNICARM SC UNICARM SRL 21/07/2021

117419 M 2011
05306

Cu tine oriunde ai fi! SC UNICARM SRL 21/07/2021

122048 M 2011
05298

SIEBEN BURGISCHER
KARPATHEN VEREIN

Julius Romer Schulerhutte
Cabana Postăvaru

ASOCIATIA CARPATINA
ARDELEANA A TURISTILOR
- SIEBENBURGISCHER
KARPATENVEREIN S.K.V. SECTIUNEA
BRASOV - SECKTION KRONSTADT
- FILIALA BRASOV A ASOCIATIEI
CARPATINE ARDELENE A
TURISTILOR- SKV

21/07/2021

117697 M 2011
05309

SPY SC Z TECH AUTO SRL 21/07/2021

116196 M 2011
05293

RENANIA SIGURANŢĂ
FĂRĂ COMPROMISURI

SC RENANIA TRADE SRL 21/07/2021

117818 M 2011
05340

Pink & Blue SC GOOD BRANDS SRL 22/07/2021
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125999 M 2011
05323

CRISTALE ŞI PIETRE
DESCOPERĂ ENERGIILE

ŞI SECRETELE LOR

DE AGOSTINI HELLAS LTD 22/07/2021

130208 M 2011
05325

MMA GROUP SECURITY MMA GROUP SECURITY SRL 22/07/2021

118277 M 2011
05334

REZID SC REZID GRUP SRL 22/07/2021

118278 M 2011
05335

RS ROMÂNIA SERVICII.ro SC REZID GRUP SRL 22/07/2021

116808 M 2011
05318

PUTEM DEZVOLTARE
RESPECT

PLATON PETRE CLAUDIU 22/07/2021

117975 M 2011
05324

CPI PETROCONSULT
INVEST

SC PETROCONSULT SRL 22/07/2021

115864 M 2011
05336

MEVIUS Japan Tobacco Inc. 22/07/2021

117684 M 2011
05339

CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE COCEA RADU-NICOLAE

22/07/2021

115865 M 2011
05337

LEGATA Japan Tobacco Inc. 22/07/2021

118323 M 2011
05330

CremaG Cremele Doamnei
Marioara Godeanu

GODEANU MIHAI ION 22/07/2021

117218 M 2011
05328

SZEKELYFOLDI
Regio MAGAZIN

SC CHRONOS CONSULTING SRL 22/07/2021

116145 M 2011
05326

STAR Regency SC COMPLEX BTT BASCOV SA 22/07/2021

117203 M 2011
05329

KARPATEN milk IGAZI
SAJT, IGAZI IZ =

AZ IGAZI SAJT IZE!

SC KARPATEN MILK SRL 22/07/2021

116146 M 2011
05327

STAR Plaza SC DRIVE EXPERIENCE ARENA SRL 22/07/2021

117011 M 2011
05331

careul magic LASCU FLORIAN LEONARD 22/07/2021

128981 M 2011
05332

Prof. dr. Marioara Godeanu
extract purificat de răşină

mumie cu pantocrin
Damar General Trading

LARISA MOCANU 22/07/2021

116695 M 2011
05333

ELOQUENT BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY,
A DELAWARE CORPORATION

22/07/2021

122239 M 2011
05251

La Peşte SCHIAU VASILE GABRIEL 22/07/2021
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121331 M 2011
04987

PBT pipera business tower SC PBT INVEST SRL 22/07/2021

123050 M 2011
05023

Deutsches Haus SC MONDO MARKET SRL 25/07/2021

122537 M 2011
04660

Dlmg dictionar de
limbaj mimico gestual

FUNDATIA UMANITARA BOGDAN 25/07/2021

117375 M 2011
05341

Celebrity R & B by
Roxana Georgescu

SC HONEY FASHION SRL 25/07/2021

122659 M 2011
05342

CONSTRUIEŞTE
CĂLDUROS CU

BCA MACON

SC MACON SRL 25/07/2021

117582 M 2011
05372

TRP Piese autocamioane
TRANSPOL

SC TRANSPOL SRL 25/07/2021

119808 M 2011
05351

NUNTA ECO(BIO) GRASU EMILIAN 25/07/2021

116261 M 2011
05379

Ideal If Foto SC L & A ASIPRO SRL 25/07/2021

116818 M 2011
05343

LĂPTARU' GHIŢĂ SC ALLEVO DISTRIBUTION SRL 25/07/2021

116658 M 2011
05365

INTTUR CEMAL YILDIRIM 25/07/2021

116589 M 2011
05373

TRP TRANSPOL SERVICE SC TRANSPOL SERVICE SRL 25/07/2021

117429 M 2011
05354

WPS WORLD POWER
SUSPENSION

SC RID STANDARD TRADE SRL 25/07/2021

117234 M 2011
05345

KANLUX SC KANLUX LIGHTING SRL 25/07/2021

127336 M 2011
05355

AQADEMY SC QUALITANCE QBS SRL 25/07/2021

116778 M 2011
05374

RTS ROMTRAILER SERVICE SC ROMTRAILER SERVICE SRL 25/07/2021

116797 M 2011
05368

Inspiraţia familiei mele! MONDELEZ ROMANIA SA 25/07/2021

117444 M 2011
05346

Romcar Part of your car SC ROMCAR SRL 25/07/2021

116805 M 2011
05375

Napoca 7 plăcerea paşilor tăi SC POP CORN PRODUCTIE SRL 25/07/2021

117466 M 2011
05356

QUALITANCE SC QUALITANCE QBS SRL 25/07/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 03/2021

858

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

116789 M 2011
05376

PANICOM SC PANICOM SRL 25/07/2021

117464 M 2011
05377

IMMI INTELMMI CONSULT 25/07/2021

126498 M 2011
05378

plantina SC CALL MANIA SRL 25/07/2021

118977 M 2011
05308

FESTIVALUL
INTERNATIONAL AL VIEI

ŞI VINULUI BACHUS

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI
AGRICULTURA VRANCEA

25/07/2021

116542 M 2011
05294

POLAR ASOCIATIA DISTRIBUITORILOR SI
PRODUCATORILOR DE INGHETATA
NAPOCA

25/07/2021

117019 M 2011
05380

ROBUSTA HEAVY METAL SC VES SA 25/07/2021

117733 M 2011
05399

LADY DRACULA STAN GABRIEL 26/07/2021

118073 M 2011
05390

Petit Paris Patisserie SABIN PISO 26/07/2021

117544 M 2011
05400

INFINITTY SC CRILELMAR SRL 26/07/2021

118185 M 2011
05381

TAXI ROCAM S.C. ROCAM TAXI BLUE S.R.L. 26/07/2021

118593 M 2011
05401

Béres Beauty BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT 26/07/2021

118186 M 2011
05382

Leacul şi Dovleacul
BAR VEGETARIAN

SC SOLARIS PLANT SRL 26/07/2021

142257 M 2011
05402

PARA FOC SC PARAFOC PROD SRL 26/07/2021

127558 M 2011
05394

SC ALCONOR COMPANY SRL 26/07/2021

117806 M 2011
05383

AutoPro.ro powered
by proMotor

SC MEDIAFAX GROUP SA 26/07/2021

117219 M 2011
05395

RAMAN J & Y SC XING WANG-DA INTERCOM
IMPEX SRL

26/07/2021

117309 M 2011
05386

Buzz News CHIŞ RACOLŢA RAUL IOAN 26/07/2021

142254 M 2011
05403

CONECO ROMANIA SC CONECO ROMANIA SRL 26/07/2021

117018 M 2011
05388

WILD LION Energy Drink real GmbH 26/07/2021
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142255 M 2011
05404

TERMOPLACK SC PARAFOC PROD SRL 26/07/2021

116696 M 2011
05406

MASCULIN POWER SC COSMO PHARM SRL 26/07/2021

126794 M 2011
05405

SIRENA SEAFOOD
RESTAURANT

SC OPTIMA BUSINESS SRL 26/07/2021

117639 M 2011
05164

POLNEBO accesorii
pentru acoperişuri

SC POLNEBO SRL 27/07/2021

117583 M 2011
05443

SUPREMIA GRUP
Perfect ingredients

SC SUPREMIA GRUP SRL 27/07/2021

117729 M 2011
05445

ASIGURĂRI
POŞTA ROMÂNĂ

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI
SOCIETATII INFORMATIONALE

27/07/2021

117730 M 2011
05446

BANCA POŞTA ROMÂNĂ MINISTERUL COMUNICATIILOR SI
SOCIETATII INFORMATIONALE

27/07/2021

149899 M 2011
05429

ADYA GREEN PHARMA
CALAMINE PROTECTOR

MARIAN PETCU 27/07/2021

117220 M 2011
05439

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ
FOTBAL CLUB

MUNICIPAL BACĂU

ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL
BACAU

27/07/2021

117359 M 2011
05418

MAX VISION J.P.M. BUILDINGS S.R.L. 27/07/2021

134978 M 2011
05421

CaSandra GRADINARIU SANDRA FELICIA 27/07/2021

117574 M 2011
05430

VASCONI SC PRODVINALCO SA 27/07/2021

117493 M 2011
05413

5 ZILE SERVICE EXPRES SC DANTE INTERNATIONAL SA 27/07/2021

118866 M 2011
05447

animax pentru şi
despre animale

PET PRODUCT S.R.L. 27/07/2021

118867 M 2011
05448

animax pe toate gusturile PET PRODUCT S.R.L. 27/07/2021

118377 M 2011
05407

PRIVATE PROPERTIES SC PRIVATE PROPERTIES SRL 27/07/2021

118324 M 2011
05432

HAJDU BABEL SAJT KFT. 27/07/2021

123038 M 2011
05433

ZENPRAN Zentiva, k.s. 27/07/2021

118325 M 2011
05434

ZENCOPAN Zentiva, k.s. 27/07/2021
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142186 M 2011
05423

Deşeuri colectate riguros SC RIGK SOCIETATE PENTRU
PRELUAREA AMBALAJELOR
INDUSTRIALE SI COMERCIALE DIN
PLASTIC SRL

27/07/2021

118187 M 2011
05409

ACADEMIA lui HORIA CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

27/07/2021

118188 M 2011
05410

Academia lui Horia CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

27/07/2021

142197 M 2011
05424

ENCODED SC ALISON HAYES (ROMANIA) SRL 27/07/2021

117111 M 2011
05417

LA MAISON SC LA MAISON SRL 27/07/2021

117482 M 2011
05436

IGS INTERVENTION
GUARD SERVICE

SC INTERVENTION GRUP SERVICE
SRL

27/07/2021

117494 M 2011
05412

GARANŢIA PLUS
PRIN SERVSKILLS

SC DANTE INTERNATIONAL SA 27/07/2021

117470 M 2011
05425

Albalact. POIANA FLORILOR SC ALBALACT SA 27/07/2021

125332 M 2011
05414

PRO TEK Wall
Protection Systems

SC PROFILUX SA 27/07/2021

117420 M 2011
05416

the CASTLE of
the PRINCESS

TAMASANU DANIELA-NICOLETA 27/07/2021

150634 M 2011
05449

EXECUTIV SECURITY SC EXECUTIV SECURITY SRL 28/07/2021

117221 M 2011
05464

Csodasoveny SC HOMA SRL 28/07/2021

120020 M 2011
05481

HEIDI CHOCOWORLD SC HEIDI CHOCOLAT SA 28/07/2021

117618 M 2011
05465

SANITA PLUS SC ARCON SRL 28/07/2021

117619 M 2011
05466

ARCO PERFECT WEISS SC ARCON SRL 28/07/2021

167749 M 2011
05451

Yes SC PION IMPEX SRL 28/07/2021

117620 M 2011
05467

PERFECT DECOR SC ARCON SRL 28/07/2021

117621 M 2011
05469

PERFECT COLOR SC ARCON SRL 28/07/2021

118074 M 2011
05455

Linea Sante Calciu D3 SC TERAPIA SA 28/07/2021
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117017 M 2011
05494

ARTSANI TOTUL PENTRU
CONFORTUL TĂU

SC ARTSANI COM SRL 28/07/2021

117550 M 2011
05470

The force of deconstructive
gesture by projection in the
field of plastic expression

becomes the power of
constructive aesthetic gesture

LASCAR BOGDAN 28/07/2021

117549 M 2011
05471

Prolegomena for
unclassifiable: an meta-visual
human existential adventure-

above art, beyond visual

LASCAR BOGDAN 28/07/2021

117799 M 2011
05456

MEDIAPRO
MAGIC FACTORY

CME MEDIA PRO B.V. 28/07/2021

116930 M 2011
05457

CULORI & IDEI SC AKZO NOBEL COATINGS SRL 28/07/2021

117548 M 2011
05472

Prolegomene la inclasabil,
o metavizuala aventura

existentiala umana, supra
artistica si dincolo de vizual.

LASCAR BOGDAN 28/07/2021

117547 M 2011
05473

Neura-calmeneuri, free
shaper, chromatic-
alusivoid drawings,

neurophysiologic shapings,
neurophysiologic sculpture.

LASCAR BOGDAN 28/07/2021

117194 M 2011
05495

bestjobs SC BESTJOBS RECRUTARE SA 28/07/2021

171889 M 2011
05480

CHOCOWORLD SC HEIDI CHOCOLAT SA 28/07/2021

117528 M 2011
05482

daPhone VORBIM
INTERNATIONAL,
PUR SI SIMPLU

SC DA PHONE BRAND SRL 28/07/2021

125555 M 2011
05496

ARTEZI APĂ DE MASĂ
CARBOGAZOASĂ

SC ARTEZI SRL 28/07/2021

117193 M 2011
05483

ADTEAM SC CSB BRAŞOV SRL 28/07/2021

118279 M 2011
05462

Taverna Studenţilor ZURICH NIGHT LOUNGE CAFFE SRL 28/07/2021

117551 M 2011
05475

Bogdan Lascar: Neo-Opera
Slefuirilor Neurofiziologice

LASCAR BOGDAN 28/07/2021

118380 M 2011
05484

ARIMAREA MĂRFURILOR SC IFPTR SRL 28/07/2021
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117546 M 2011
05476

Bogdan Lascar's
Neurophysiologic Neo-

Opera of Shapings.

LASCAR BOGDAN 28/07/2021

116131 M 2011
05485

PARTENER ELIT
service-ul tău de calitate

SC ELIT ROMANIA PIESE AUTO
ORIGINALE SRL

28/07/2021

160552 M 2011
05477

bio elemente SC BIO INTEGRA SRL 28/07/2021

116529 M 2011
05459

TEAHA-DIE
BESTEN. PUNKT!

CORNELIU-TEOFIL TEAHA 28/07/2021

116132 M 2011
05486

ELIT more than auto parts SC ELIT ROMANIA PIESE AUTO
ORIGINALE SRL

28/07/2021

116133 M 2011
05487

ELIT mai mult
decât piese auto

SC ELIT ROMANIA PIESE AUTO
ORIGINALE SRL

28/07/2021

118247 M 2011
05488

CRÂNGUŞ VALERIU 28/07/2021

118248 M 2011
05489

SUPREME CRÂNGUŞ VALERIU 28/07/2021

116697 M 2011
05503

Richter Magnesix SC GEDEON RICHTER ROMANIA SA 28/07/2021

124532 M 2011
05500

CERTSIGN SC CERTSIGN SA 28/07/2021

116698 M 2011
05504

Magnesix Richter SC GEDEON RICHTER ROMANIA SA 28/07/2021

117662 M 2011
05492

MAINFREIGHT MAINFREIGHT LIMITED 28/07/2021

117661 M 2011
05493

MAINFREIGHT MAINFREIGHT LIMITED 28/07/2021

120086 M 2011
05498

ENCORE IN LOVE BUCUREŞTI MALL DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT SRL

28/07/2021

120087 M 2011
05499

MALL IN LOVE BUCUREŞTI MALL DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT SRL

28/07/2021

125338 M 2011
05506

SOLARIS SC SOLARIS PLANT SRL 29/07/2021

117198 M 2011
05509

AgriUStech Manta Elena Otilia 29/07/2021

118594 M 2011
05510

BTDI INCUBATORUL DE
AFACERI ŞI DEZVOLTARE

TEHNOLOGICĂ

SC RGIC CONSULTANTA SRL 29/07/2021

119465 M 2011
05511

THE CONCEPT SC CONCEPT REAL ESTATE
ADVISER SRL

29/07/2021
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118326 M 2011
05519

SMARTERCARD ROPOTAN ROBERT FLORIN 29/07/2021

128067 M 2011
05513

BOOMbox SC SAMSON INVESTITII SA 29/07/2021

117949 M 2011
05528

PROXIGUARD PAZA
SI PROTECTIE

SC PROXI GUARD SRL 29/07/2021

120524 M 2011
05515

BOLERO SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 29/07/2021

120309 M 2011
05516

VIOLAVET SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 29/07/2021

118868 M 2011
05525

ROCCOSECURITY SC ROCCO SECURITY SRL 29/07/2021

116134 M 2011
05526

UNION MOTORS PART OF
A NEW KOPEL GROUP

SC UNION MOTORS ROMANA SRL 29/07/2021

119600 M 2011
05527

komboglyze ASTRAZENECA AB 29/07/2021

117049 M 2011
05520

Sporul Casei SC H & E REINERT SRL 29/07/2021

128937 M 2011
05531

SCOMET ADMINISTRAM
CONFORTUL

SC SCOMET ADMINISTRARE
IMOBILE SRL

29/07/2021

121986 M 2011
05533

ASAPRIN SC AC HELCOR SRL 29/07/2021

117850 M 2011
05521

AlegeBulgaria.ro SC TERRA TOURISM SRL 29/07/2021

119186 M 2011
05522

Mesopotamia ALL GOOD SC SET-CORPORATION SRL 29/07/2021

117545 M 2011
05523

MAESSTRO ORZAN DRAGOŞ SEBASTIAN 29/07/2021

117385 M 2011
05411

BONEXIO SC PUNTA PHARM SRL 29/07/2021
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Referitor  la  publicarea  admiterii  cererii  de  marc|  nr.  M  2020  05913,  cu  denumirea 
IzolaţiiNaturale, facem precizarea  c|  aceasta  a  fost  publicat|  dintr-o  eroare  material| 
în BOPInr. 2 - Sectiunea Admiteri Cereri Marcă 

Referitor la publicarea admiterii cererii de marc| nr.M 2020 05476, cu denumirea “MESO’S
AUTHENTIC CREPES” cu element figurativ, facem precizarea c| aceasta a fost publicat|,
dintr-o  eroare  material|,  în  BOPI  nr.  3/2021  -  SecÛiunea  Mărci  -  Cereri  de  marcă
 admise  la înregistrare. 

Referitor la publicarea m|rcii, ANCHOR FUN TIME, cu nr. de depozit M 2012 04298 Õi data
de  depozit  29/06/2012,  facem menÛiunea că  a  fost  publicat  în  BOPI  nr.  03/2021 dintr-o 
eroarematerial| cu nr. de marc| MN 171800.



-   LISTA  AGENŢIILOR  SPECIALIZATE,  A  CONSILIERILOR 
    ÎN  PROPRIETATE   INDUSTRIALĂ  Ş I A  MANDATARILOR
    AUTORIZAŢI  ÎN  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  
-  CENTRE  REGIONALE  PENTRU  PROMOVAREA

-   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), f|r| autorizaÛia prealabil| a titularului dreptului de autor.

    PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA
-   ANUNŢURI  OFICIALE

10. DIVERSE



ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENÚII ÔI M{RCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de

invenÛie, Õi Regula 2.5, din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate
industrial|,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale c|ror nume figureaz| în lista anex| la prezentul Ordin,
precum Õi firmele specializate în proprietate industrial| se înscriu în REGISTRUL
NAÚIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE INDUSTRIAL{, cu menÛionarea
specializ|rii.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|.

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, văugăm să vă adresaţi secretariatului
Camerei Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .



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
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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
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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



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;
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www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă:  Camera de ComerÛ  Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,

6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
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4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD

nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854
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Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

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
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9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 
208-209,Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
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Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com

PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele 
InstitutuluiConfucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ

www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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Inscripţionat la Tipografia OSIM sub comanda nr. 156/30.03.2021



Direcţia - Redacţia - Administraţia
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, telefon: +4021.306.08.00 pâna la +4021.306.08.29;
fax: +4021 312.38.19

e-mail: office@osim.ro            http://www.osim.ro
BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Tehnoredactare şi tipar: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
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